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  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ     

  
  

  1020 – މުބާރާތް ލިޔުމުގެ ޤައުމީމަޒުމޫނު 
  

  ދާއިރާތައް
  

  އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާ  13
  

  ދިވެހި ަބސް . 1
 

 މާދަރީ ބަހުގެ މުހިންމުކަން  •
 ދިވެހިބަސް ދިރުވައި އާލާކުރުމުގެ މުހިންމުކަން  •

  

  ތާރީޚު. 2
  

 ރާއްޖޭގައި ޤައުމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ޚާއްޞަ ދުވަސްތައް •

 ބަޠަލުން ދިވެހި ތުން ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތާރީޚީ  •
  

  ތަރިކަ. 3
  

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާސާރީ ތަންތަނާއި ތަކެތި  •
 ދިވެހީންގެ ކެއިންބުއިމުގެ އާދަކާދަ •
 ކުޅިވަރުތައް ދިވެހީންގެ  •

  

  ޞިއްޙަތު. 4
  

 އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައްބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް  •
 ދުޅަހެޔޮ ޞިއްަޙތެއްގައި ހުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް  •

  

  ތިމާވެށި . 5
  

 އް ރަށްރަށް ގިރާން މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަ •
   ތައް ރަށްރަށް ގިރުން ހުއްޓުވާން ކުރެވިދާނޭ ކަންތައް  •
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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ 
  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ     

  
  

  1020 –މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް 
  

  ދާއިރާތައް
  

  އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ  16އަހަރާއި  13
  

  ާޔތު ދިވެހިބަާހއި އަދަބިއް  .1
  

 .ންވެހިބަސް ރައްކައުތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ ބޭނުންތެރިކަ ދި •

 .އްދިވެހީން ލިޔެކިޔުމަށް ބޭނުން ކުރަމުން އައި އަކުރުތަ •

 .އްދިވެހި އަދަބިއްޔާތުގެ ރޮނގުތަކާއި އެ ރޮނގުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައްތަ •
  

   ތާރީޚު. 2
  

 .އްލިބިގަންނަން ޖެހޭ ފިލާވަޅުތަލުންގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބަޠަލުންނާއި އެ ބަޠަ •
 .އްތަތްކުން ލިބިގަންނަން ޖެހޭ ޢިބްރަރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ހިނގައިފައިވާ މުހިންމު ހާދިސާތަކާއި އެ ހާދިސާތަ •

 

  ތަރިކަ. 3
  

  ނަވީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މުހިންމުކަން މާއްދީ ތަރިކައާއި މާ •
 ތްތެރިކަން ދިވެހީންގެ މަސައްކަ •

  

  ފަތުރުވެިރކަން . 4
  

  ފަތުރުވެރިކަމުން ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ފައިދާ •
 .ންރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމުގެ މުހިންމުކަމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފަތުދެ •
 ތައްތައް ކުރިެއރުވުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންފަތުރުވެރިކަން  •

  

  މަސްވެިރކަމާއި ަދނުޑވެރިކަން . 5 
 

ނޑު  •  .ން ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ފައިދާވެރިކަމު މަސްވެރިކަމާއި ދަ
ނޑުވެރިކަން ކުރާނޭ ގޮމަސްވެރިކަ  •  .ތްތައް މާއި ދަ
ނޑުވެރިކަން ތަރައްޤީ  •  .ތައްތައްކުރުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަން މަސްވެރިކަމާއި ދަ
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  ރމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަ 
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  1020 –މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް 
  

  ދާއިރާތައް
  

  އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ  21އަހަރާއި  16
  

  ދިވެހިބަާހއި އަދަބިްއާޔތު . 1
  

 .މާއި އެކަމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައްދެމެހެއްޓުމުގެ ބޭނުންތެރިކަ ދިވެހިބަސް ރައްކައުތެރިކޮށް  •
 .އްނުން ކުރަމުން އައި އަކުރުތަދިވެހީން ލިޔެކިޔުމަށް ބޭ  •
  އް މަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައްތައަދަބިއްޔާތުގެ ރޮނގުތަކާއި އެ ރޮނގުތައް ކުރިއެރުވު ދިވެހި   •

  ތާރީޚު .2
  

 .އްލިބިގަންނަން ޖެހޭ ފިލާވަޅުތަރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބަޠަލުންނާއި، އެ ބަޠަލުންގެ ފަރާތުން   •
 .އްތަތްން ލިބިގަންނަން ޖެހޭ ޢިްބރައި ހިނގައިފައިވާ މުހިންމު ހާދިސާތަކާއި އެ ހާދިސާތަކުރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގަ  •

  

  ތަރިކަ .3
  

 .ންރާއްޖޭގައި ހުރި މުހިންމު އާސާރީ ތަންތަނާއި އެ ތަންތަން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މުހިންމުކަ  •
 .މުކަންނަވީ ަތރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މުހިންމާމާއްދީ ތަރިކައާއި   •
  .ދިވެހީންގެ މަސައްކަތްތެރިކަން •

  

   ޤައުމިްއަޔތު. 4
 

 .ންށް ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަންކަދިވެހީން އެއް ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތިބުމަ  •
  .އްރުމަށް ކުރަންވީ ކަންތައްތަ ދިވެހީންގެ ހިތްތަކުގައި ޤައުމީ ރޫޙު ދިރުވައި އާލާކު  •

  

   މަސްވެިރކަމާއި ަދނުޑވެރިކަން. 5
  

ނޑުވެރިކަމުމަސްވެ •  .ން ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ފައިދާރިކަމާއި ދަ
ނޑުވެރިކަން ކުރާނޭ ގޮމަސްވެރިކަ  •  .ތްތައް މާއި ދަ
ނޑުވެރިކަން ތަރައްޤީ  •  .ތައްތައްކުރުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަން މަސްވެރިކަމާއި ދަ
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  އެންޑް ކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް 
  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ     

  
  

  1020 –މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް 
  ދާއިރާތައް

  

  އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައި
  

  ދިވެހިބަާހއި އަދަބިްއާޔތު . 1
  

 .ންދިވެހިބަސް ރައްކައުތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ ބޭނުންތެރިކަ   •
 .ރާންވީ ކަންތައްތައްދިވެހިބަސް ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ކު  •
 .ގޮތްތައް ކުރު ތަރައްޤީ ކުރެވިދާނެތާނައަ  •
  .އްމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައްތަދިވެހި އަދަބިއްޔާތުގެ ރޮނގުތަކާއި އެ ރޮނގުތައް ކުރިއެރުވު   •

  

  ތާރީޚު. 2
  

 .އްރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބަޠަލުންނާއި، އެ ބަޠަލުންގެ ފަރާތުން ލިބިގަންނަން ޖެހޭ ފިލާވަޅުތަ  •
 .އްތަތްން ލިބިގަންނަން ޖެހޭ ޢިްބރަގެ ތާރީޚުގައި ހިނގައިފައިވާ މުހިންމު ހާދިސާތަކާއި އެ ހާދިސާތަކުރާއްޖޭ  •

  

  ތަރިކަ. 3
 .ންރާއްޖޭގައި ހުރި މުހިންމު އާސާރީ ތަންތަނާއި އެ ތަންތަން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މުހިންމުކަ  •
  .މުގެ މުހިންުމކަންނަވީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއްދީ ތަރިކައާއި މާ  •

  

  ޤައުމިްއަޔތު . 4
  

 .ންދިވެހީން އެއް ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތިބުމަށް ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަންކަ  •
  .އްރުމަށް ކުރަންވީ ކަންތައްތަ ދިވެހީންގެ ހިތްތަކުގައި ޤައުމީ ރޫޙު ދިރުވައި އާލާކު  •

  

  އިޤްތިާޞދު. 5
  

ކުރަންވީ  ފެންވަރުގައިސަރުކާރުގެ ފެންވަރުގައި އާއި އަމިއްލަ  ރުވުމަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެ   •
 .އްކަންތައްތަ 

  .ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް ގިނަކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި އެ ދާއިރާތައް ގިނަކުރުމަށްއިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައް   •


