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1

އެޗް .އެސް .ސީ އިސްލާމް ސުވާލު ކަރުދާހުގެ މާކިން ސްކީމް  ) 2010ފައިނަލް (
ސުވާލު ކަރުދާސް1 :
ސުވާލުގެ ފެންވަރު

ސުވާލު ނެގި ދާއިރާ

ޤުރްއާނުގެ

މިޒަމާނުގެ

ސައިންސުވެރިންނަށް ހޯދިފައިވާ މުހިންމު ކަމެއް
މިއާޔަތުގައި މާތް ﷲ އަންގަވާފައިވެއެވެ .އެއީ

އެއްޗަކީ

ސުންނަތް ކަމުގައިވާތީއެވެ.
 ޙަދީޘާ

ނުލާ

ޤުރުއާނުގެ

ތަފްސީރު

)

ފުރިހަމައަށް

(

މލަ މާނަ ޝަރަޙަކޮށްދެނީ
ނުކުރެވޭނެތީ  /ޤުރްއާނުގެ ޖު ް
ޙަދީޘުން ކަމަށްވާތީއެވެ.
 ޙަދީޘާއި ނުލާ ޤުރުއާން ތަފްސީރުކުރަން އުނދަގޫވާނެތީއެވެ.

ލިޔެފައިވާނަމަ

ގުޅުން ދަރިވަރަށް އެނގޭތޯ ބެލުން

ދަތިކަމެއް

ޙައްލުކޮށްދެނިވި

ކީރިތި

ރަސޫލާގެ

މަޢްލޫމާތު

 ޤުރްއާން

މާނަކޮށް

ތަފްސީރު

ކުރުމުގައި

ދިމާވާ

ކޮންމެ

ދޭހަވާގޮތަކަށް

ކީއްވެ؟

ޝަރަޙަކޮށްދެނީ ،ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޙަދީޘުން ކަމުގައިވާތީއެވެ.

ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމު

އވާން ޖެހެނީ
ރަގަޅަށް ދަންނަ މީހަކު ކަމުގަ ި

އިޖްމާލީ

މާކްސް/ޖުމްލަ  1މާރކްސް

 -2ޤުރްއާން ތަފްސީރު ކުރާމީހަކީ ،ޙަދީޘް ޢިލްމު

 އެއީ

ކީރިތި

ޤުރްއާނުގައިވާ

މާނަ

ބަޔާންކޮށް

 1މާނަ

ކޮންކަމެއްތަ؟

16/12

1

އ ޙަދީޘް ޢިލްމާއި ޤުރްއާން ތަފްސީރު ކުރުމާއި ހުރި
މިސާލުތަ ް

ދަރިވަރުންނަށް އެނގިފައިވޭތޯ ބެލުން

އިޢްޖާޒުލް

މަޢްލޫމާތު

 ފިންގަރޕްރިންޓް

ލިޔެފައިވާނަމަ

(4-3

ދެމީހެއްގެ ފިންގަރ ޕްރިންޓް ތަފާތުވާނެކަން

ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމު

ތިމަންރަސްކަލާނގެ
)އަލްޤިޔާމާ:

ކުޅަދުންވަންތައެވެ".

މިކުރެހުން އެއްގޮތްވުމަކީ މުސްތަޙީލު ކަމެކެވެ/.

މާރކްސް/ޖުމްލަ  1މާރކްސް

އިނގިލިތަކުގެ

ކުރިތައް

ހަމަކުރެއްވުމަށްވެސް

ކޮންމެ

މާނަ

އެހެނަކުން

ނޫނެވެ.

އެ

ގ
އިންސާނާ ެ

އެއްވަތަރުވީނަމަވެސް

ދޭހަވާގޮތަކަށް

ކަށިތައް އެއް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ހެއްޔެވެ؟

އެއްވެސް

ދެމީހެއްގެ

އިނގިލީގެ

13-12/11

" -1އިންސާނާ ހީކުރަނީ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އޭނާގެ

 އިނގިލީގެ

ކުރީބަދައިގައިވާ

ކުރެހުން

ކިތައްމެ

މާކްސް ދޭނެ ގޮތް

މަގުސަދު

ޖަވާބުތައް

ގްރޭޑާއި ޞަފްޙާ

އުފެއްދި ސުވާލު

ސިލަބަސް/ޓެކްސްޓް ގެ

ސުވާލުގެ

ދަރިވަރު ލައްވާ ދެއްވަން ބޭނުންވާ ޖަވާބު

ދަރިވަރުން

ދީފާނެ

ރަނގަޅު

2

ދހަކުރަން އެނގޭތޯ ބެލުން
ސރަތުގެ މާނަ ދަރިވަރަށް ޭ
އަލްއަޢުލާ ޫ

ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން އެއްކަމެއް ބަޔާންކުރާށެވެ!

ނަމާދު

ޅ
ކު ަ

ށ
ނނަ ް
މީހު ް

ގއި
އާޚިރަތު ަ

ކާމިޔާބު

މވެ.
ނވާކަ ެ
ލިބިގެ ް
-3

ނ
ނ ް
ނދި ު
ޔއަށް އިސްކަ ް
ރ ދުނި ެ
ވ ެ
އާޚިރަތަށް ު

-4

ނ
އތާލު ް
ނ ހަދާން ނަ ް
އާޚިރަތްމަތި ް

-5

ނ
ހޔޮކަ ް
އާޚިރަތުގެ ެ

-6

ނ
ދމިހުރު ް
އާޚިރަތުގެ ެ

-7

ނ
ސބީޙަ ބަޔާންކުރު ް
ﷲ އަށް ތަ ް

-8

ދ ާ
މހާ ތަކެތި ހައް ަ
ﷲ އެން ެ
ނ
ވ ް
ވ ފުރިހަމަކުރެއް ު

-9

ނ
ކވު ް
މގުދެއް ެ
މހާ ތަކެއްޗަށް ަ
ﷲ އެން ެ

-10

ނ
ވ ް
ޅއް ު
ﷲ ފަތްޕިލާވެލި ފެ ު

-11

ﷲ އެތަކެ ި
ގއި
ކއް ކަމު ަ
ގ ހިކި ކުޑިތަ ެ
އ ެ
ތ ކަޅުކުލަ ި
ނ
ވ ް
ލެއް ު

ނ
އވު ް
ވ ބޭކަލަކުކަމުގައި ލެ ް
ޔ ާ
 -12ރަސޫލާ ކި ަ

ނޯޓް:

ސޫރަތުގައި

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

ބަޔާންކުރުމަށް  1މާކްސް

ކަމެއް

ދޭހަ

ބަސްފުޅުގައިވާ "މިވާހަކަތައް" ކަމުގައި އެބުނާ

-2

މާތް ﷲ ހަނދުމަކޮށް  /ނަފްސު ތާޙިރުކޮށް /

ޤުރްއާންގެ ޢިލްމު

 (18މިއާޔަތުގައި މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ

ވ.
ފނެ ެ
އގެ އަލި ާ
ގންވާ ނަރަކަ ި
ވ ެ
ހުރީ ބޮޑު ެ

އވާނަމަ  1މާރކްސް/ޖުމްލަ  1މާރކްސް
މާނަ ދޭހަވާގޮތަކަށް ލިޔެފަ ި

ފަތްފުށްތަކުގައި ވާކަން ކަށަވަރެވެ) ".އަލްއަޢުލާ

އ
ގ ި
ނނަށް އާޚިރަތު ަ
ވ / .އެމީހު ް
ނނެ ެ
ވރި ް
އަބާއްޖަ ެ

5/11

" -3ހަމަކަށަވަރުން

މިވާހަކަތައް

އިހުގެ -1

ކ
ހންނަ ީ
ޖ މީ ު
ލވެއް ެ
މާތް ﷲ ހަނދުމަކުރުމުން ދުރުހެ ި

3

ދެނީ ކޮންކަމަކަށް ހެއްޔެވެ؟

ނޭގޭނެއެވެ.

ބާވަތްތައް ދަރިވަރަށް އެނގޭތޯ ބެލުން

މަޢްލޫމާތު

ދަރިވަރަށް

އެނގިފައިވޭތޯ ބެލުން

ސިފައިގެ
ހންމުކަން
މު ި

ލމުގައި
ޢި ް

ކުރަނީ ރާވީންގެ ކޮން ސިފައަކަށް ހެއްޔެވެ؟

އ
ސިފައެ ް

ޟަބްޠުގެ

މި

ޙަދީޘްފުޅުން

ޝރާތް
އި ާ

ދޭހަ

ލައްވާށިއެވެ".

މީހާއަށް

މާތް

ޙަދީޘް ޢިލްމު

ފޯރުކޮށްދީފި

ﷲ

ރަޙްމަތް

ބުނުމުގެ ސިފަ

 1މާރކްސް

އެހިފަދައަކުން

އެހެން

މީހަކަށް

ޅ
އެބަސްފު ު

ހކައެއް އެ އަޑުއެހި ގޮތަކަށް
 ޢަދުލުވެރިކަން  /އަޑުއެހި ވާ ަ

ލ
ލިޔެފައިވާނަމަ  1މާރކްސް/ޖުމް ަ

އހުމަށްފަހު އެ އަޑު
"އަހުރެންގެ ބަސްފުޅު އަޑު ެ

 އަޑުއަހާ ވާހަކަ ރަނގަޅަށް ދަސްކުރުމުގެ ސިފައަށް

-

އިޝާރާތްކުރާ

 -6ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޙަދީޘްފުޅެއްގެ މާނާގައިވެއެވެ.

 ޟަބްޠު

ޙަދީޘް ޢިލްމު

ޟަޢީފް ދަރަޖައިގެ ޙަދީޘްގެ ދެ ބާވަތް ލިޔޭ!

މާކްސް

ހިމެނިފައިވާ ޙަދީޘްގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން -2 ،މަވްޤޫފް ޙަދީޘް

 1ކޮންމެ ބާވަތަކށް  0.5މާކްސް ޖުމުލަ 1

"ސުނަނުއްދާރަމީ"

ގައި  -1މުރްސަލް ހަދީޘް

72/12

 -5އަލްއިމާމުއްދާރަމީގެ

އެވެ.

/

ޢަރަބިބަސް

އެނގުނަސް

އާޔަތްތަކުގެ

ލިޔެފައިވާނަމަ

ޢިލްމުގެ މުހިންމުކަން ދޭހަވޭތޯ ބެލުން

ދަށުރޮނގު ދެމިފައިވާ

ދަލީލުކޮށް

މުރާދު

56،42/11

ޤުރްއާނުގެ މާނަ ދެނެގަތުމުގައި ތަފްސީރު ސުނަނުއްދާރަމީގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަދީޘްގެ ޙަދީޘް

ޢިބާރާތުން

ދޭހަ

ކޮންމެ މީހަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ.

މިތާނގައި

 ޢަރަބިބަސް އެނގުނަސް )ޤުރުއާން( ތަފްސީރު ކުރާކަށް ނޭގޭނެ

ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމު

ލަފުޡުތަކާއި ޢިބާރާތްތައް ޢަރަބިބަސް ދަންނަ

ފުރިހަމަ މާނަ ނޭނގޭނެ ކަން

މާރކްސް/ޖުމްލަ  1މާރކްސް

ޤުރްއާނުގައިވާ

މާނަ

ހ
ހުރި ާ

ލމު އުނގެނިގެން މެނުވީ ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ
 ތަފްސީރު ޢި ް

ދޭހަވާގޮތަކަށް

ކަމުގައިވިއަސް،

ބާވައިލެއްވީ

10/12

 -4ކީރިތި

ޤުރްއާން

ޢަރަބިބަހުން

 ތަފްސީރު ޢިލްމަކީ ވަކި ޢިލްމެއްކަން

-

4

ތަޢްރީފު

އެނގިފައިވޭތޯ ބެލުން

ތަޤްދީރުގެ

މަޢްލޫމާތު

ޢަޤީދާ

އެއްގޮތަށް ހިންގެވުމުވެ.
 ﷲ މިންވަރު ކުރެއްވުން  /ކަނޑައެޅުއްވުން

ކޮބައިކަން

އެނގިފައިވޭތޯ ބެލުން

ދަރިވަރަށް ޝީޢީންނަކީ

މަޢްލޫމާތު

ޢަޤީދާ

ބެލުން

ތ
ޖަމާޢަތްތައް ދަރިވަރަށް އެނގޭ ޯ

މަޢްލޫމާތު

ޢަޤީދާ

މާރކްސް/ޖުމްލަ  1މާރކްސް

1

ދަރިވަރަށް ޒައިދިއްޔާގެ ތެރެއިން އުފެދިފައިވާ

ލިޔެފައިވާނަމަ
ލިޔެފައިވާނަމަ

ޖަމާޢަތަކަށް؟

 1މިނަން

"އައްޞާލިޙިއްޔާ" ނިސްބަތްވަނީ ކާކަށް ތަބާވާ

84/12

 -9ޒައިދިއްޔާގެ

މަޒްހަބުތަކުގެ

ތެރެއިން

 _ ޙަސަނު ބުނު ޞާލިޙް

މާރކްސް/ޖުމްލަ  1މާރކްސް

މީހުންނެވެ.

 1މާނަ

 އެހެން ހުރިހާ ޞަޙާބީންގެ މައްޗަށް ޢަލީގެފާނު އިސްކުރާ

ދޭހަވާގޮތަކަށް

މީހުންނެވެ.

74/11

ނނަކީ ކޮބާ؟
 -8ޝަރުޢީ އިސްޠިލާޙުގައި ޝީޢީ ް

 ޢަލީ ބުން އަބީ ޠާލިބަށް ތަބާވެ އެކަލޭގެފާނަށް މަދަދުކުރާ

-

ލިޔެފައިވާނަމަ

މާރކްސް/ޖުމްލަ  1މާރކްސް

 އެއީ

މިކައުނުގައިވާހާ

ކަމެއް

އެކަނލާނގެ

މިންވަރުފުޅާ

ދޭހަވާގޮތަކަށް

ކޮންމެ މަޚްލޫޤެއްގައި ލެއްވުމެވެ.

މާނަ

 -7ތަޤްދީރަކީ ކޮބާ ؟

68/11

 ތަޤްދީރަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރެއް މާތް ﷲ ހެއްދެވި

5

ދޭހަވާ މާނަ ދަރިވަރަށް އެނގޭތޯ ބެލުން
އެނގޭތޯ ބެލުން

އިޞްޠިލާޙީ

ޙަޟްރަތަށް

ތަޤައްރުބު

ވުމުގެ

ގޮތުން

މަޢްލޫމާތު

އ ކީރިތި ﷲ ގެ
މަންފާއެއް ޙާޞިލުކުރެވޭނެ ކަހަލަ މުދަލެ ް

ފިޤުހު

ނ ވަޤުފުގެ
ނަޖުމު ސޫރަތުގެ  17-19ވަނަ އާޔަތު ް

ދޭހަ

ޢަޤީދާ

މާރކްސް/ޖުމްލަ  1މާރކްސް

 -11ފިޤްހުވެރިންގެ އިޞްޠިލާޙުގައި ވަޤުފަކީ ކޮބާ؟

 ވަޤުފަކީ އޭގެ އަޞްލު ސަލާމަތުނ◌ް އޮތުމާއެކު އެއިން
ވަކިފަރާތަކަށް

ހޭދަކުރެވޭ ގޮތަށް ބަންދުކުރުމެވެ.
 ﷲ އަށް ކުއްތަންވުމުގެ ގޮތުނ◌ް ،މުދަލުގެ އަސްލު ސަލާމަތުން

މާނަ

އޮންނަ ގޮތަށް ،އެއިން މަންފާ ޙާޞިލު ކުރެވޭ ގޮތުގައި ދޭ

އެނގޭތޯ ބެލުން

ގޮތްތައް
ދަރިވަރަށް

0.5
މާކްސް

ޞ
ދަރިވަރަށް ޤިޞާ ް

މަޢްލޫމާތު

ފިޤުހު

 ) ޢަދުލުވެރި ( ދެހެކިންގެ ހެކިބަހުން

ޖުމުލަ  1މާކްސް

 -12ޤިޞާޞް ޘާބިތުވާނެ  2ގޮތް ލިޔޭ!

 އިޤްރާރުން

176/11

ސާބިތުވާ

ދިނުމެކެވެ.

ފއިވާނަމަ  1މާރކްސް/ޖުމްލަ ގޮތަކަށް
 1ތަޢްރީފު ލިޔެ ަ

 1މާރކްސް

ކަމުގެ ވާހަކަ އަކީ ކޮބާ؟

ލިޔެފައިވާނަމަ

"ފޮރުވާލި ފުރިހަމަ ކަމެއް" ކަމުގައި އެބުނާ

96/11

-

ނުދެއެވެ) ".އައްނަޖުމު (17-16 :މިއާޔަތުގައި

ކަމެއް

އެކަލޭގެފާނުގެ

ލޯފުޅު

އެކިފަރާތްފަރާތަކަށް

ދޭހަވާ

ކަމެއް

އައިސް

ފޮރުވައިލި

ހިނދުގައެވެ.

 ޖިބްރީލުގެފާނު

75/12

" -10ސިދުރަތުލް މުންތަހާ ފޮރުވާލި )ފުރިހަމަ(

 މާތް ރަސްކަލާނގެ ނޫރުފުޅުގެ ވާހަކައެވެ.

-

6

ބައިވެރިވެގެން އުފައްދާ ޖަމާޢަތް
 ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވާ ،އެމީހުންގެ ޙައްޤު ހިމެނޭކަން ޘާބިތުވާ
އެއްބަސްވުމެކެވެ.

ދ
ނފާ ނުވަތަ ފައިދާ  ،ޢަޤު ު
ގނަބަޔަކު  ،މަ ް
ނޯޓްި :

މުދަލާ

 -2ހިނެވުމާއި ވަޅުލުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރުން
 -3ޒިންމާގައިވާ ދަރަނިތައް އަދާކުރުން
 -4ވަޞިއްޔަތް އަދާކުރުން

ގުޅިފައިވާ

ދަރިވަރަށް އެނގޭތޯ ބެލުން

ވާރުތަ

މަޢްލޫމާތު

ފިޤުހު

 2ޙައްޤެއް ލިޔޭ!

 -5ތަރިކަމުދާ ބެހުން

ދަރިވަރަށް އެނގޭތޯ ބެލުން

ޖުމުލަ

ޙައްޤުތައް ވާރުތަވުން މަނާކުރާ ކަންތައްތައް

މަޢްލޫމާތު

ފިޤުހު

 1މާކްސް

 -3ދީން ތަފާތުވުން  /މުރުތައްދުވުން

ކަމަކަށް  0.5މާކްސް

އޭގެތެރެއިން ކޮންމެވެސް  2ކަމެއް ލިޔޭ!

 -2ޤަޞްދުގައި ޤަތުލު ކުރުން

123-122/12

 -15ވާރުތަވުން

މަނާކުރާ

ތިންކަމެއް

ވެއެވެ.

 -1އަޅުވެތިކަން

ކަމަކަށް  0.5މާކްސް ޖުމުލަ  1މާކްސް

އަދާކުރުން

11/12

 -14ވާރުތަ މުދަލާ ގުޅިފައިވާ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިން  -1މަރުވުމުގެ

ކުރީގައި

ތަރިކަމުދަލާ

ގުޅިފައިވާ

ދަރަނިތައް

1

މ ތިންނުކުތާ ބޭނުން (
ި
ވން.
ބސް ު
ނުވަތަ އެއް ަ

ލިޔެފައިވާނަމަ

ޝަރިކާގެ ތަޢްރީފު އެނގޭތޯ ބެލުން

މަޢްލޫމާތު

ކުރުމަށް

ފިޤުހު

 ނަފާހޯދުމަށް

ނުވަތަ

ވިޔަފާރި

ގިނަބަޔަކު

މާރކްސް/ޖުމްލަ  1މާރކްސް

ކުންފުންޏަކީ ކޮބާ؟

ދޭހަވާގޮތަކަށް

ޙައްޤުވެރިކަން ޘާބިތުކޮށްދޭ ޢަޤްދެކެވެ.

މާނަ

ބައިވެރިވާ

206/11

 -13ޝަރުޢީ

އިޞްޠިލާޙުގައި

ޝަރިކާ

ނުވަތަ

 އެއީ

އެކަކަށްވުރެ

ގިނަބަޔަކު

ގޮތެއްގައި

7

ޝިބުހު

އެއްޗަކުން ޖެހުމުން މަރުވުމެވެ.
 ޙައްޤަކާނުލައި

ޢަމްދަކީ

ދަރިވަރަށް އެނގޭތޯ ބެލުން

ޤަތުލު

މަޢްލޫމާތު

ފިޤުހު

ނވަތަ އެފަދަ
މަރާނުލެވޭފަދަ އެއްޗަކުން ޖަހާ މަރާލުމެވެު / .
އަނިޔާވެރިކަމާއެކު،

މީހަކު

ޢާންމުކޮށް

މަރުނުވާފަދަ އެއްޗަކުން ޖެހުމުން މަރުވުމެވެ.

ނޫން
ނަދުރަކީ

 ދީނާ

ޚިލާފު

ކަމެއްގައި

ނަދުރު

މ
ބުނެފިނަ ަ

ފުއްދާކަށް

ނުޖެހޭނެއެވެ.

ބޮޑުކަމެއްކަން ދަރިވަރަށް ދޭހަވޭތޯ ބެލުން

ކެއުމާއި،
ޤަޒުފުކުރުމާއި،
ފިލައި

ދިޔުމުން

މައިދާނުން

 ސިހުރު ހެދުމުގެ ނުބައިކަން  /ފާފައިގެ ބޮޑުކަން

ހަނގުރާމައިގެ
ދުރުހެލިވާށެވެ".

މިޙަދީޘް

ޅގައި ޝިރުކު ކުރުމާއި ސިޙުރު ގުޅިގެން
ފު ު
ދާގޮތެއްގައި އޮތުމުން ދޭހަވަނީ ކޮންކަމެއް؟

 ސިޙުރުހަދާމީހާ މުރުތައްދުވާނެކަން  /ކާފަރުވާނެކަން

ދޭހަ

ޔަތީމުންގެ

މުދާކެއުމާއި،

ހެދުމަކީ ޝިރުކު ކުރުމެކޭ އެއްފަދަ ބޮޑު ފާފައެއް.

ފިޤުހު

ޙައްޤަކާއި ނުލާ މީހަކު ޤަތުލު ކުރުމާއި ،ރިބާ

މކީ ޝިރުކު ކުރުންފަދަ ކަމެއް  /ސިހުރު
 ސިހުރު ހެދު ަ

މާރކްސް/ޖުމްލަ  1މާރކްސް

ﷲ އަށް ޝިރުކު ކުރުމާއި ،ސިޙުރު ހެދުމާއި،

ބޮޑު ފާފައެއްކަމެވެ.

 1މާނަ ދޭހަވާގޮތަކަށް ލިޔެފައިވާނަމަ 1

 -18ކީރިތި ރަސޫލާގެ ބަސްފުޅެއްގައި ވެއެވެ" .މާތް

 ސިހުރު ހެދުމަކީ މާތް ﷲ އަށް ޝިރުކު ކުރުންފަދަ ނުބައިކަން

-

115/12

ހ
ކޮބައިކަން ސިހުރު ހެދުމުގެ ފާފައިގެ ގޮތުން ކި ާ

 ނަދުރުބުނެވޭނީ ހެޔޮކަންކަމުގައިކަން

ލިޔެފައިވާނަމަ

ދަރިވަރަށް އެނގޭތޯ ބެލުން

ކޮބައިކަން ޞައްޙަ

ދޭހަ

ފިޤުހު

ނުވާނެކެމެވެ.

މާރކްސް/ޖުމްލަ  1މާރކްސް

ކޮބާ؟

 1މާނަ

 މާތް ﷲ އަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމަށް ބުނާ ނަދުރު ޞައްޙަ

ދޭހަވާގޮތަކަށް

ނުވާނެއެވެ ".މި ޢިބާރާތުން ދޭހަވާ މާނައަކީ

ފުއްދާކަށް ނުޖެހޭނެކެމެވެ.

158/11

" -17ފާފައެއް ކުރުމަށް ބުނާ ނަދުރު ނަދުރަކަށް

 މާތް ﷲ އަށް އުރެދޭ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް ބުނާ ނަދުރު

-

ލިޔެފައިވާނަމަ

މާރކްސް/ޖުމްލަ  1މާރކްސް

އެއްޗަކުން

ދޭހަވާގޮތަކަށް

ޤަޞްދުގައި،

ޢާންމުގޮތެއްގައި

މީހަކު

މާނަ

 -16ޤަތުލު ޝިބްހު ޢަމްދަކީ ކޮބާ؟

169/11

 ޤަތުލުކުރުން ޙައްޤު ނޫން މީހެއްގެ މައްޗަށް އަނިޔާވެރިވުމުގެ

8

ދަރިވަރުންނަށް އެނގޭތޯ ބެލުން

 ޖަމާޢަތާ ވަކިވުމުގެ ނުބައިކަން  /ފާފައިގެ ބޮޑުކަން

މައިގަނޑު ކަމަކީ ކޮބާ؟

ބެލުން

އަމާނާތްތެރިޔަކުވެސް

 އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުމަށް އިސްލާމް ދީނުގައި ބާރުއަޅާ މިންވަރު
 އަނެކާގެ މުދަލެއް ހޮވައިފިނަމަ ރައްދުކުރަން ވާނެކަން
 މީހުންގެ ޙައްޤު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބާރުއަޅާ މިންވަރު

މިޢިބާރާތުން ދޭހަވާ ކަމެއް ލިޔޭ!

ޝަހީދުންނަށް
މާތް

 ޖިހާދުކޮށް

ޝަހީދުވުމުގައިވާ

އ
ދަރުމައާ ި

ޘަވާބުގެ

 އެބައިމީހުންނަކީ ﷲ ގެ ޙަޟުރަތުގައި ދިރިތިބި
ﷲ

ނިޢްމަތްތައް

ބޮޑުކަން
ބައެއްކަން

ދޭހަ

ކމެއްތަ؟
އަންގަވާފައިވުމުން ދޭހަވަނީ ކޮން ަ

 އެބައިމީހުންގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން

ފިޤުހު

މަރުވެފައިވާ

ބައެކޭ

ހީނުކުރުމަށް

ވާކަމެވެ.

މާރކްސް/ޖުމްލަ  1މާރކްސް

)އާލްޢިމްރާން:

(169

މިއާޔަތުގައި

ވ
ޝަހީދު ީ

ނިޢްމަތްތަކެއް ދެއްވުމަށް މާތް ﷲ ކަނޑައަޅުއްވާފައި

ލިޔެފައިވާނަމަ

މަރުވެފައިވާ

ބައެކޭ

ހީނުކުރާ

ހުށިކަމެވެ".

 އެބައިމީހުންނަށް

މަތިވެރިވެގެންވާ

ބޮޑެތި

-

 1މާނަ ދޭހަވާގޮތަކަށް ލިޔެފައިވާނަމަ 1

މހުންނަކީ
ީ
" -21މާތް ﷲ ގެ މަގުގައި ޝަހީދުވެދާ

މީހުންނަކީ

ދޭހަ

ނުނަގާނެއެވެ".

ފިޤުހު

ގެއްލިފައިވާ

މުދާ

މާރކްސް/ޖުމްލަ  1މާރކްސް

މީހުންގެ

އަތުން

އުޞޫލެއް

ނެތްނަމަ

ކަން

ދޭހަވާގޮތަކަށް

ޢަމަލުކުރާނެ

ހަރުދަނާ

ތަކެއްޗާއި

224/11

" -20ހޮވައިގެން

ގެނެވޭ

މެދު

 އަނެކާގެ ޙައްޤު ރައްކާތެރިކޮށްދޭނޭ އުޞޫލެއް އޮންނަން ޖެހޭ

240/11

ދ އައިސްފައި ާ
ތ ކުރުމާމެ ު
ބަޣާވާ ް
ވ އިސްލާމް ދީނުގައި މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ
ނ ދޭހަވާ މާ ަ
ޘ ބަސްފުޅު ް
ޙަދީ ް
ނ ރައްކާތެރިވާ މިންވަރު ދަރިވަރަށް ދޭހަވޭތޯ ދޭހަވޭތޯ ބެލުން

ދޭހަ

ބަސްފުޅުން

ފިޤުހު

މީހެކެވެ".

މިޙަދީޘް

ވ
ދޭހަ ާ

މާރކްސް/ޖުމްލަ  1މާރކްސް

އުވާލައި( އޭނާގެ ކަރުން ނަގައި އެއްލާލައިފި

ގ ނުރައްކާތެރިކަން  /ފާފައިގެ ބޮޑުކަން
 ޢަހްދު އުވާލުމު ެ

މާނަ ދޭހަވާގޮތަކަށް ލިޔެފައިވާނަމަ  1މާނަ

ބޭރުވެއްޖެ މީހާއީ އިސްލާމްދީނުގެ ގޮށް )ޢަހްދު

ބޮޑުކަން

98/12

" -19ކައިވަތެއްގެ މިންވަރު ނަމަވެސް ޖަމާޢަތުން

 ބަޣާވާތް ކުރުމުގެ ނުބައިކަން

 /ޙަރާމްކަމެއްކަން  /ފާފައިގެ

ދަރިވަރަށް އެނގޭތޯ ބެލުން

ކޮންކޮން

ޤަރުނުގައި

ދައުލަތްތަކެއްގެ

ބައިބައިވެފައެވެ.

ޢަރަބީންގެ ވެރިކަން )ޢައްބާސީންގެ ވެރިކަން(

ވެރިކަމެއްގެ ނަން ލިޔޭ!

މައްޗަށްކަން

މ ޢަޤީޤާ
އިސްލާ ީ
ލންވީ
ކަތި ާ

އެކަމަކުން

ތިޔަބައިމީހުންނަށް

ކޮންމެހެން
ކަތިލާކަށް

ނުޖެހޭކަމެވެ.

އެއްޗަކަށް އަދި ފިރިހެން އެއްޗަކަށްވިޔަސް އެކަމަކުން
ވ
ތިޔަބައިމީހުންނަށް ގެއްލުމެއް ނެތޭ އޮތުމުން ދޭހަ ާ
ކަމެއް ލިޔޭ!

މިންވަރުބެލުން.

ޖިހާދުކުރެވޭ
ތަފާތުގޮތްތަކުގެމާނަ

 ދުލުގެ ފާފަތަކުން ރައްކާތެރިވުން

ލިޔެފައިވާނަމަ

 ދީނުގެ ދަޢުވަތު ދިނުން  /ނަޞޭޙަތްދިނުން

ދޭހަ

ދުލުގެ ޖިހާދޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައަކީކޮބާ؟

ދެއްކުން

ތާރީޚު

ތެރޭގައި ދުލުގެ ޖިހާދުވެސް ހިމެނެއެވެ .ވީމާ  ދީނާ ޚިލާފް ވާހަކަތަކަށް ރައްދުދިނުން  ،މިކަންކަމުގައި ވާހަކަ

މާރކްސް/ޖުމްލަ  1މާރކްސް

މިގޮތުން

ކުރެވޭ

ޖިހާދުގެ  އިސްލާމްދީނާއި މެދު އުފެދިފައިވާ ޝައްކުތައް ފިލުވައިލުން

ދޭހަވާގޮތަކަށް

ގޮތްތަކެއްވެއެވެ.

ޖިހާދުކުރެވޭ

ގްރޭޑް  11ޞަފްޙާ 237

 -24އިސްލާމްދީނުގައި

ތަފާތު  އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތައް މީސްތަކުންނަށް އަންގައިދިނުން

-

 1މާނަ

ދަރިވަރުންނަށް

ގެއްލުމެއް ނެތެވެ ".މިޙަދީޘް ފުޅުގައި ،އަންހެން

ލިޔެފައިވާނަމަ

ގޮތް

އެއްޗަކަށްވިޔަސް

އެއްޗަކަށް

ދޭހަ

އެއްޗަކީ

އަންހެން

އަދި

ރހެން
ފި ި

ބަކަރީގެ

އަންހެން/ފިރިހެން

އެއްޗެއް

ފިޤުހު

ވ
ކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން އެއްބަކަރި އެވެ .އަދި ކަތިލެ ޭ

 އަންހެން/ފިރިހެން

ކުއްޖެއްވިޔަސް

މާރކްސް/ޖުމްލަ  1މާރކްސް

ކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން ދެބަކަރިއެވެ.

ދޭހަވާގޮތަކަށް

އަދި އަންހެން

ކަތިލެވޭނޭކަމެވެ.

މާނަ

 -23ކީރިތި ރަސޫލާ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ" .ފިރިހެން

 ބަކަރީގެ

ކޮންމެ

ޖިންސަކުންވެސް

ޢަޤީޤާ

129/11

ދައުލަތްތައް ބައިބައިވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ދޭހަވޭތޯ ބެލުން

ހަތަރުވަނަ

އޭގެތެރެއިން

ކޮންމެވެސް

 2

މަޢްލޫމާތު

ދައުލަތް

ތާރީޚު

ވަނީ

ތިން

ވެރިކަމެއްގެ

ކަމަކަށް  0.5މާކްސް ޖުމުލަ  1މާކްސް

މައްޗަށް 

ފާޠިމީންގެ ވެރިކަން

261/11

މ 
 -22ހިޖުރައިން ހަތަރުވަނަ ޤަރުނަށް އެޅުނުއިރު އިސްލާ ީ

ނ
އުމަވީންގެ ވެރިކަ ް

9

ދޭހަވާ

1

10

" ޙިކުމަތާއި

ރިވެތި

ވެރިރަސްކަލާނގެ

ވަޢުޡާއި

މަގަށް

އެކު،

ކަލޭގެފާނު

ލިޔެފައިވާނަމަ

ދަރިވަރުންނަށް އެނގޭތޯ ބެލުން

∩⊇⊄∈∪ ...........( ÏπuΖ|¡ptø:$#
ކަލޭގެފާނުގެ
ގޮވައިލައްވާށެވެ".

1

)އައްނަޙްލު(125 :

މާރކްސް/ޖުމްލަ

∩⊄∈∉∪ ( È⎦⎪Ïe$!$# ’Îû oν#tø.Î) Iω 
" ދީނަށް

ވެއްދުމުގައި

މަޖުބޫރު

ކުރުވުމެއް

ނެތެވެ".

އައިސްފައިވާ
ބަސްފުޅުތަކުން

ދޭހަވާ މާނަ ދަރިވަރުންނަށް އެނގޭތޯ ބެލުން

ކުރުމާމެދު

މެދުގައި ވަނީ މަޝްވަރާގެ މަތީންނެވެ) ".އައްޝޫރާ(38 :
ތގައި ނަމާދު ޤާއިމުކުރުމުގެ ވާހަކަ އާއެކު މަޝްވާރާ
މިއާޔަ ު
ކުރުމުގެ

ވާހަކަ

މާތް

އަންގައިދެނީ ކޮންކަމެއް؟

ﷲ

ވަޙީކުރައްވާފައި

ވުމުން

ދޭހަ

މީހުންނެވެ .އަދި އެބައިމީހުންގެ ކަންތައްތައް ،އެބައިމީހުންގެ

ޘަޤާފާ

ރަސްކަލާނގެއަށް

އިޖާބަދީ،

އަދި

ނަމާދު

ޤާއިމުކުރާ

 މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން

 1މާރކްސް

" -26އަދި

އެބައިމީހުންނަކީ،

އެބައިމީހުންގެ

ވެރި

 މަޝްވަރާކުރުމަކީ ދީނުގެ މުހިންމު ޝިޢާރެއްކަން

 1މާނަ ދޭހަވާގޮތަކަށް ލިޔެފައިވާނަމަ  1މާރކްސް/ޖުމްލަ

)އަލްބަޤަރާ(256 :

147/12

ނ މަޝްވަރާ
އިސްލާމް ދީން ފެތުރިފައިވާ ގޮތާމެދު ދަލީލު ދައްކަ ް

މަޢްލޫމާތު

ޘަޤާފާ

މާނަ

އާޔަތެއް ނުވަތަ އާޔަތުގެ މާނަ ލިޔާށެވެ!

މާރކްސް

ބާރުގައި ނޫންކަން ބަޔާންކޮށް ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ

އާޔަތުގެ

ދިޔައީ

285-284/11

 -25އިސްލާމްދީން

ފެތުރިގެން

ކަނޑީގެ

ÏπsàÏãöθyϑø9$#uρ Ïπyϑõ3Ïtø:$$Î/ y7În/u‘ È≅‹Î6y™ 4’n<Î) äí÷Š$# 
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އެނގުން

ބަސްފުޅެއްގެ މާނަ ލިޔޭ!

މަޢްލޫމާތު

އަޚްލާޤު



ހޫނާއި

ފިނިން

ސަލާމަތްވުން/

މާކްސް

ތެރެއިން ކޮންމެވެސް  2ބޭނުމެއް ލިޔޭ!



ޒީނަތްތެރިވުން
މާހައުލުގެ

ކިލަނބުކަމުން ރައްކާތެރިވުން

މަޢްލޫމާތު

އަޚްލާޤު



ހިތްތިރިކަން

މާރކްސް

 -29ތަވާޟުޢު ވެރިކަމަކީ ކޮބާ؟



ނގަތުމާއި މަޑުމައިތިރި ވުމެވެ.
ބޮޑާވެ ު

-

35/12

 -28ފޭރާންލުމުގެ މައިގަނޑު ތިން ބޭނުމެއް އޮވެއެވެ .އޭގެ 

ޢައުރަ ނިވާކުރުން

38/12

ކެއިންބުއިމުގެ އަދަބުތަކާ ބެހޭގޮތުން ފޭރާންލުމުގެ ބޭނުންތައް ދަރިވަރަށް ތަވާޟުޢު ވެރިކަމަކީ ކޮބައިކަން ދަރިވަރަށް އެނގޭތޯ
ށ އެނގޭތޯ ބެލުން
ދަލީލު ދައްކަން ދަރިވަރުންނަ ް
ބެލުން

މަޢްލޫމާތު

އަޚްލާޤު

ކުރައްވާފައިވާ

 1މާރކްސް/ޖުމްލަ  1މާރކްސް

މިކަމާމެދު

ކީރިތި

ރަސޫލާ

އަނގަ ދޮވެ ސާފުކުރުމުގައެވެ"(.

މާނަ ދޭހަވާގޮތަކަށް ލިޔެފައިވާނަމަ ކަމަކަށް  0.5މާކްސް ޖުމުލަ  1ތަޢްރީފު ލިޔެފައިވާނަމަ  1މާރކްސް/ޖުމްލަ 1

ކެއިން ބުއިމުގެ އަދަބުތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.
ޙަދީޘް

ކުރިންނާއި ފަހުން ވުޟޫ ކުރުމުގައެވެ) .އަތާއި

309/11

 -27ކެއުމުގެ ކުރިންނާއި ކެއުމުގެ ފަހުގައި އަތާއި އަނގަދޮވުމަކީ

" ކެއުމުގެ

ބަރަކާތްތެރިކަން

ހުރީ

ކެއުމުގެ

12

ޣީބަބުނުމުގެ ނުބައިކަން ގުރުއާނުގެ އަލީގައި ދަރިވަރުންނަށް އޮޅުންފިލާފައި ވޭތޯބެލުން.

ކުރެއްވުމުން ދޭހަވާ ކަމެއް ބަޔާންކުރޭ!

ދޭހަ

ވީމާ ،ޣީބަ ބުނުމާ ،ތިމާގެ އަޚާގެ މުޅަމަސް ކެއުމާ އެއްފަދަ

އަޚްލާޤު

މަރުވެފައިވަނިކޮށް އޭނާގެ މުޅަމަސް ކެއުންފަދަ ކަމެކެވެ.

ފާފަވެރިވާނެކަމެއްކަން.

ކޮންމެވެސް  1ކަމެއްބަޔާންކުރުމަށް 1މާކް

އަންގަވާފައިވާގޮތުން

ޣީބަ

ބުނުމަކީ

ތިމާގެ

އަޚާ  ޣީބަބުނުމަކީ

ޙަރާމްކަމެއްކަން

/

ގްރޭޑް  12ޞަފްޙާ 40

 -30ސޫރަތުލް

ޙުޖުރާތުގެ

12ވަނަ

ނ /ފާފައިގެ ބޮޑުކަން.
އާޔަތުގައި  ޣީބަބުނުމުގެ ނުބައިކަ ް

