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ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާން
މާކިން ސްކީމް
2011

އިސްލާމީތަރުބިއްޔަތު

ކަރުދާސް1 :

ޢާންމު އިރުޝާދު:
 މާކުސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޮންމެ ބަޔަކުންވެސް އެންމެ ގިނަވެގެން ކެނޑޭނީ އަދި
ދެވޭނީވެސް އެބަޔަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖުމުލަ މާކުހެވެ.
 އެއްވެސް ސުވާލަކަށް އެއްޖަވާބަށް ވުރެ ގިނަ ޖަވާބު ލިޔެފައިވާނަމަ މާކުކުރާނީ ފުރަތަމަ
އޮތް ޖަވާބެވެ.
 ނޯޓް :މާކިންސްކީމުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި ނުވާ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެ މައްސަލަ
ނިންމާނީ އެގްޒޭމިނަރުންގެ ކޮމެޓީންނެވެ.
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ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބުތައް
    -1

މި އާޔަތުގެ މާނަ ލިޔޭ!
(  1މާކްސް )

ޖަވާބު:
"އުފުލިގެންވާ ދާންތައް އެތާގައި ވެއެވެ".
 އުފުލިގެންވާ ދާންތައް ވެއެވެ. -2ކީރިތި ޤުރުއާން ތަރުޖަމާ ކުރެވޭ ދެގޮތެއް ވެއެވެ .އެ ދެގޮތް ލިޔޭ!
(  1މާކްސް )

ޖަވާބު:
 އަކުރުން އަކުރަށް ނުވަތަ ލަފުޒުން ލަފުޒަށް ތަރުޖަމާ ކުރުން ތަފްސީރީ ތަރުޖަމާ ކުރުން  /މުރާދީ ތަރުޖަމާ ކުރުން /ބުނާއެއްޗެއް ލިޔުން/ދޭހަވާތަރުޖަމާ ލިޔުން* ކޮންމެ ނުކުތާ އަކަށް (ގޮތަކަށް) ½ މާކްސް ،ޖުމުލަ  1މާކްސް

 -3ސޫރަތުލް އަޢުރާފުގެ

 23ވަނަ އާޔަތުގެ މާނައިގައި ވެއެވެ " .އެ ދެބޭކަބަލުން ދެންނެވިއެވެ .އަޅަމެންގެ

ވެރިރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުތަކަށް އަޅަމެން އަނިޔާވެރި ވެއްޖައީމެވެ .އަދި އަޅަމެންނަށް
އިބަރަސްކަލާނގެ ފާފަ ނުފުއްސަވައިފިނަމަ އަދި ރަޙްމަތް ނުލައްވައިފިނަމަ ގެއްލެނިވެގެންވާ މީހުންގެ ތެރެއިން
އަޅަމެން ވެދާ ހުއްޓެވެ ".މިއާޔަތުގައި އެވާ "އެދެބޭކަބަލުން" ނަކީ ކޮބާ؟
(  1މާކްސް )

ޖަވާބު:
 އާދަމްގެފާނާއި ޙައްވާގެފާނު -4ބަދުރު ހަނގުރާމާގައި ހައްޔަރުކުރެވުނު އަސީރުންގެ އަތުން ފިދުޔަ އަތުލެއްވުމުން އެއީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫންކަން
ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައި ވެއެވެ .މިވާހަކަތައް ޤުރުއާނުގައި ބަޔާންވެފައި ވުމުން ،ޤުރުއާނަކީ ކީރިތި
ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަމިއްލައަށް އެކުލަވާލި ފޮތެކޭ ބުނާ މީހަކަށް ރައްދަކަށް ވަނީ ކިހިނެއްކަން
ބަޔާންކުރޭ!

 1މާކްސް )

(

ޖަވާބު:
 އަމިއްލަފުޅަށް އެކުލަވާލެއްވި ފޮތެއްނަމަ އެކަލޭގެފާނާއި ދެކޮޅު ވާހަކަތަކެއް ނުލިޔުއްވާނެކަން އަމިއްލަފުޅަށް ކުރިކަމެއް ގޯސްވެގެން އެވާހަކަ އެފޮތެއްގައި ނުގެންނެވީސްކަން* މި މާނަ ދޭހަވާ ގޮތަށް ގެނެސްފައިވާނަމަ ،ފުލްމާކުސް ދޭށެވެ.
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 -5އަލްއިމާމު އަޙްމަދު ބުން ޙަންބަލްގެ "އަލްމުސްނަދު" އަކީ ޙަދީޘްގެ ބޮޑެތި ފޮތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފޮތެކެވެ.
ނަންފުޅުތަކުގެ ތަރުތީބުންނެވެ .މިގޮތުން

މިފޮތުގައި ޙަދީޘްތައް ތަރުތީބު ކުރައްވާފައިވަނީ އަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ

އަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް ތަރުތީބު ކުރެއްވިއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ގެންނެވި ދިހަ އަޞްޙާބު ބޭކަލުން ފުރަތަމަ
ގެންނެވީ އެބޭކަލުންނަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކޮން ޝަރަފެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންތަ؟
(  1މާކްސް )

ޖަވާބު:
 ސުވަރުގޭގެ އުފާވެރި ޚަބަރު ދެއްވާފައިވާތީ" -6އެންމެފަހުން އަވަހާރަވި ޞަޙާބީ އަބުއްޠުފައިލް ޢާމިރު ބުން ވާޘިލާ އަވަހާރަވީ ހިޖްރައިން

 110ވަނަ އަހަރުއެވެ".

މިޢިބާރާތުން ދޭހަވާ ކަމެއް ބަޔާންކުރޭ!
(  1މާކްސް )

ޖަވާބު:
 މިމުއްދަތުގެ ފަހުން ދުނިޔެއަށް އުފަންވި މީހަކު ތާބިޢީއެއް ކަމަށް ދަޢުވާ ކޮއްފިނަމަ އެއީދޮގުވެރިއެއްކަން /ތާބިޢީއަކަށް ނުވާނެކަން
 ހިޖްރައިން  110ވަނަ އަހަރަށްފަހު ތާބިޢީއެއްކަމަށް ދަޢުވާކޮށްފިނަމަ އެއީ ދޮގުދަޢުވާއެއްކަން ޞަޙާބީންގެ ދައުރު ނިމުނީކަން މިމުއްދަތަށް ފަހު ޞަހާބީއެއް ދުނިޔޭގައި ނުހުންނާނެކަން މި މުއްދަތަށްފަހު ޞަހާބީކަމަށް ދަޢުވާކޮށްފިނަމަ އެއީ ދޮގުވެރިއެއްކަން* މަތީގައިވާ ޖަވާބުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ޖަވާބެއް އޮތަސް ،ރަނގަޅު ކަމުގައި ބަލާށެވެ.

 -7މިންވަރަށް އީމާންވުމުގައި ހިމެނޭ  4ބައިގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއް ބައެއް ލިޔޭ!
(  1މާކްސް )

ޖަވާބު:
 އަލްޢިލްމު ( ލިޔުއްވުން) އަލްކިތާބަތު ( ލިޔުއްވުން) އަލްމަޝީއަތު ވަލްއިރާދަތު ( އިރާދަކުރެއްވުން /އެދިވޮޑިގަތުން) އަލްޚަލްޤު ( އުފެއްދެވުން)* މަތީގައިވާ ޖަވާބުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ޖަވާބެއް އޮތަސް ،ރަނގަޅު ކަމުގައި ބަލާށެވެ.
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 -8އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢު ތަކުގައި ޢަޤީދާގެ ގޮތުންނާއި ފިކުރީގޮތުން ހަނގުރާމަ ކުރަމުންއަންނަ ލާދީނީ ޙަރަކާތްތައް ވަރަށް
ގިނައެވެ .އޭގެތެރެއިން  2ޙަރަކާތެއްގެ ނަން ލިޔޭ!
(  1މާކްސް )

ޖަވާބު:
 -1އައްތަބްޝީރު
 -2އޮރިއެންޓަލިޒަމް
 -3ޒައިނިޒަމް  /ޞަހްޔޫނީން
 -4އައްޒަންދަޤާ /އައްދަހްރިއްޔޫން
 -5އަލްބަހާއިއްޔާ
 -6އަލްމާސޫނިއްޔާ
 -7ކޮމިއުނިޒަމް
 -8ޤާދިޔާނިއްޔާ  /އަޙްމަދިޒަމް /އަޙްމަދިއްޔާ
 -9ލިބަރިލަޒަމް
 -10އަލްމާނިއްޔަތު  /ސެކިއުލެރިޒަމް
* ކޮންމެ ނަމަކަށް ½ މާކްސް ،ޖުމުލަ  1މާކްސް

 -9ޝީޢީންނާއި އަދި އަހުލުއްސުންނަތުގެ މުއައްރިޚުން ދެކެވަޑައި ގަންނަވާ ގޮތުގައި އިސްލާމީ އުންމަތުގައި ފިތުނައިގެ
އަލިފާންގަނޑު އެންމެފުރަތަމަ ރޯކުރި މީހަކީ ކާކު؟
(  1މާކްސް )

ޖަވާބު:
 އިބުނު ސަބާ ޢަބްދުﷲ ބުނު ސަބާ އިބްނުއް ސައުދާ ކަޅު އަންހެނާގެ ދަރި* މަތީގައިވާ ޖަވާބުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ޖަވާބެއް އޮތަސް ،ރަނގަޅު ކަމުގައި ބަލާށެވެ.

އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު – މާކިން ސްކީމް I
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 -10ޤަޟާ ޤަދަރުގެ މައްސަލާގައި ޢުމަރުގެފާނު ޝާމްކަރައަށް އަރާވަޑައިނުގަނެ އެނބުރި މަދީނާއަށް ވަޑައިގަންނަވަން
ޤަޞްދު ކުރެއްވުމުން  ،ޞަޙާބީ ބޭކަލެއްކަމުގައިވާ އަބޫ ޢުބައިދާ ،ﷲ ގެ ޤަދަރަށް ފިއްލަވަނީތޯއޭ ދެންނެވުމުން
ޖަވާބުގައި ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުވި ބަސްފުޅުގައިވާ "ފިއްލަވައިގެން މިވަޑައިގަންނަވަނީ ﷲ ގެ ޤަދަރުން ﷲ ގެ
ޤަދަރަށެވެ" މިބަސްފުޅުން ދޭހަވާ ކަމެއް ލިޔޭ!
(  1މާކްސް )

ޖަވާބު:
 -1އިންސާނާއަށް އިޚްތިޔާރު ދެވިފައިވާކަން  /އިންސާނާއަށް އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް ނުވާކަން
 -2ސަބަބުތަކުގައި ހިފަހައްޓަން ޖެހޭނެކަން
 -3ﷲ އިރާދަކުރެއްވިކަމެއް ވާނެކަން
 -4ﷲ ގެ ތަޤުދީރު ވާކަން
 -5ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެކަން
* މަތީގައިވާ ޖަވާބުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ޖަވާބެއް އޮތަސް ،ރަނގަޅު ކަމުގައި ބަލާށެވެ.

 -11އުޟުޙިޔާގެ ގޮތުގައި ކަތިލެވޭ ނަޢަމްސޫފީގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި "ޢައިބުތަކުން ސަލާމަތްވެގެން ވުން" މި ޝަރުޠު
ހިމެނެއެވެ .ވީމާ އުޟުޙިޔާގެ ގޮތުގައި ކަތިލެވޭ ޖަނަވާރުގައި ހުރެގެން ނުވާނެ ޢައިބުތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނޭ

4

ސިފައެއް ލިޔޭ!
(  1މާކްސް )

ޖަވާބު:
 އަވަރު ޖަނަވާރު ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާ ޖަނަވާރު ކޮރު ޖަނަވާރު މޮޔަ ޖަނަވާރު* މަތީގައިވާ ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން  2ނުކުތާ ގެނެސްފައިވާނަމަ ފުލްމާކުސް ދޭށެވެ.

 -12ތިންފަރާތެއްގެ މެދުގައި ވާދަކުރާގޮތަށް ބާއްވާ މުބާރާތެއްގައި ދެފަރާތުން ފައިސާ ބަހައްޓައިގެން މުބާރާތުގައި
ވާދަކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟
(  1މާކްސް )

ޖަވާބު:
 -ހުއްދަ

އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު – މާކިން ސްކީމް I
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 -13ވަކާލަތު ފަސްޚުވާ (ޢަޤްދު އުވިގެންދާ) ކަންތައްތަކުގެތެރެއިން  2ކަމެއް ލިޔޭ!
(  1މާކްސް )

ޖަވާބު:
 -1ދެމީހުންކުރެ މީހަކު މަރުވުން
 – 2ދެމީހުންކުރެ މީހަކު މޮޔަވުން
 -3ވަކީލު ކުރެވުނު ކަންތައް ފުރިހަމަ ވުން
 -4މުވައްކިލު އޭނާގެ ވަކީލު ،ވަކީލުކަމުން ދުރުކުރުން /ޢަޤުދު އުވާލުން
 -5ވަކީލު އަމިއްލައަށް އިސްތިއުފާދިނުން
 -6ކުރުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކަންތައް މުވައްކިލުގެ ބާރުގެ ދަށުން ދިއުން (ބީވުން)
* މަތީގައިވާ ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން  2ނުކުތާ ގެނެސްފައިވާނަމަ ފުލްމާކުސް ދޭށެވެ.

 -14ޝަރުޢީ އިޞްޠިލާޙުގައި "ވަދީޢާ" އަކީ ކޮބާ؟
(  1މާކްސް )

ޖަވާބު:
 އެހެންމީހެއްގެ އަތުގައި އަމާނާތުގެ ގޮތުގައި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ބަހައްޓާ ކޮންމެ އެއްޗެކެވެ. އެހެންމީހުންގެ އަތުގައި ބަހައްޓާ ތަކެތި ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެއްބަސްވާ އެއްބަސްވުން* މި މާނަ ދޭހަވާ ގޮތަށް ގެނެސްފައިވާނަމަ ،ފުލްމާކުސް ދޭށެވެ.

 -15އުޟްޙިޔާ ކަތިލުމަށް ،ދީނުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މުއްދަތަކީ ކޮބާ؟
(  1މާކްސް )

ޖަވާބު:
 އަޟްޙާ ޢީދު ނަމާދު ނިމުނީއްސުރެ އައްޔާމުއްތަޝްރީޤްގެ ފަހުދުވަހު އިރުއޮއްސުމަށް ދާންދެނެވެ. ޢީދު ނަމާދު ނިމުނީއްސުރެ ޙައްޖުމަހު  13ވަނަ ދުވަހުގެ އިރު އޮއްސުމަށް ދާންދެން* މި މާނަ ދޭހަވާ ގޮތަށް ގެނެސްފައިވާނަމަ ،ފުލްމާކުސް ދޭށެވެ.

 -16ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިން ކަތިލާ ތަކެތި ކެއުން ހުއްދައެވެ .ނަމަވެސް އަލްއިމާމު ޝާފިޢީ އާއި އަލްއިމާމު އަޙުމަދުގެ
އަރިހުގައި ،ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި އެތަކެތި މަކުރޫހަ ވެދެއެވެ .މިގޮތުން މި ދެ އިމާމުންގެ އަރިހުގައި މަކުރޫހަ
ވެގެންވަނީ ،ކޮންކަމަކާ ގުޅިގެން ކަތިލެވޭ ތަކެއްޗެއްކަން ބަޔާންކުރޭ!
(  1މާކްސް )

ޖަވާބު:
 އެމީހުންގެ ޢީދުތަކާއި އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކުގައި ކަތިލެވޭ ތަކެތިއިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު – މާކިން ސްކީމް I
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 -17މާތް ﷲ ގެ ވަޙީބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައި ވެއެވެ" .ތިޔަބައިމީހުންގެ ހުވާ ތަކުގައި ޤަޞްދަކާނުލައި ބުނާ ބަސްތަކަކުން
ﷲ ތިޔަބައިމީހުނަށް ޢުޤޫބާތެއް ނުދެއްވާނެއެވެ ".މިއާޔަތުގައި އިޝާރާތް ކުރެވިފައިވަނީ ހުވާގެ

 3ބައިގެ ތެރެއިން

ކޮންބަޔަކަށްކަން ބުނެދޭށެވެ!
(  1މާކްސް )

ޖަވާބު:
 އަލް ޔަމީނުލް ލަޣުވި ކަމަކާ ނުލާ ކުރެވޭ ހުވާ /ގަސްދަކާނުލާ ކުރެވޭ ހުވާ ހީއެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ހުވާ* މަތީގައިވާ ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން ނުކުތާއެއް ގެނެސްފައިވާނަމަ ފުލްމާކުސް ދޭށެވެ.

 -18ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘްފުޅެއްގެ މާނައިގައި ވެއެވެ" .މީހަކަށް ދަރިއަކުލިބި އެކުއްޖާގެ
ފަރާތުން ޤުރްބާނީއެއް ކުރުމަށް އެދޭނަމަ ޤުރްބާނީ ކުރާށެވެ!" މިޙަދީޘުގައި އެވާ "އެދޭނަމަ" މިޢިބާރާތުން ދޭހަވާ
ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟
(  1މާކްސް )

ޖަވާބު:
 ޢަޤީޤާ އަކީ ސުންނަތެއްކަން /މުސްތަޙައްބު ކަމެއްކަން ވާޖިބެއް ނޫންކަން* މަތީގައިވާ ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން ނުކުތާއެއް ގެނެސްފައިވާނަމަ ފުލްމާކުސް ދޭށެވެ.

 -19ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘްފުޅެއްގެ މާނައިގައި ވެއެވެ.
އަދި ﷲ ގެ ނަންފުޅުގެ މަތީގައި ކަތިލެވިއްޖެ ކޮންމެ އެއް

"ކަތިލުމުގައި ލޭ އޮހޮރިއްޖެނަމަ

ޗެއް ތިޔަބައިމީހުން ކާށެވެ".

ކަތިލަން ބޭނުންކުރާ

ސާމާނުގައި ނުވަތަ ހަތިޔާރުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ޝަރުޠެއް މި ޙަދީޘުން ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ނަންގަވައެވެ.
އެޝަރުޠަކީ ކޮބާ؟
(  1މާކްސް )

ޖަވާބު:
 ކަތިލަން ބޭނުންކުރާ އެއްޗަކީ ތޫނު އެއްޗަކަށްވުން ތޫނު އެއްޗަކަށްވުން* މި މާނަ ދޭހަވާ ގޮތަށް ގެނެސްފައިވާނަމަ ،ފުލްމާކުސް ދޭށެވެ.
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 -20މާތްﷲގެ ވަޙީ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައި ވެއެވެ" .އަދި ޤިޞާޞް ހިފުމުގައި ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދިރުމެއްވެއެވެ".
މިއާޔަތުގައި މިވާ "ދިރުމެއް ވެއެވެ ".މި ޢިބާރާތުން ދޭހަވަނީ ކޮންކަމެއް؟
(  1މާކްސް )

ޖަވާބު:
 އެހެންމީހުންގެ ފުރާނަ ރައްކާތެރި ކޮއްދޭކަމެވެ. -މީހުން މެރުން މަދުވުން

 -21މުރުތައްދުވުމުގެ ޙައްދު ޤާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި ބާލިޣުވުން ޝަރުޠުކޮށްފައި
ވުމުން ދޭހަވަނީ ކޮންކަމެއް؟
(  1މާކްސް )

ޖަވާބު:
 ބާލިޣުނުވާ ކުއްޖެއްގެ ގައިގައި މުރުތައްދުގެ ޙައްދު ނުޖެހޭނެކަން ބާލިޣުވުމުގެ ކުރިން މުރުތައްދުގެ ޙުކުމް ނާންނާނެކަން* މި މާނަ ދޭހަވާ ގޮތަށް ގެނެސްފައިވާނަމަ ،ފުލްމާކުސް ދޭށެވެ.

 -22ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘްފުޅެއްގެ މާނައިގައި ވެއެވެ" .ފާފައެއް ކުރުމަށް ނަދުރު
ބުނުމެއް ނެތެވެ ".މިޙަދީޘުން ދޭހަވާ ކަމެއް ލިޔޭ!
(  1މާކްސް )

ޖަވާބު:
 މިފަދަ ނަދުރު ފުއްދަން ނުޖެހޭނެކަން ފާފަކުރުމަށް ނަދުރު ބުނުން ހުއްދަ ނޫންކަން  /ހަރާމް ރަގަޅުކަންކަމުގައި ނަދުރު ބުނެވޭނެކަން ފާފައެއްކުރުމަށް ބުނާނަދުރު ނަދުރަކަށް ނުވާނެކަން* މަތީގައިވާ ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން ނުކުތާއެއް ގެނެސްފައިވާނަމަ ފުލްމާކުސް ދޭށެވެ.
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 -23އިސްލާމީ ދައުލަތް ނިކަމެތިވާން ދިމާވި ސަބަބު ތަކުގެތެރެއިން  2ސަބަބެއް ލިޔޭ!
(  1މާކްސް )

ޖަވާބު:
 މަޛްހަބީ ޖަމާޢަތްތައް އުފެދުން ސިޔާސީ ގޮތުން ދައުލަތް ބައިބައިވުން ކަމަށް އެކަށީގެންނުވާ މީހުންނަށް ވެރިކަން ލިބުން އިސްތިޢުމާރުގެ ސަބަބުން* މަތީގައިވާ ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން  2ނުކުތާ ގެނެސްފައިވާނަމަ ފުލްމާކުސް ދޭށެވެ.

 -24ޚަދީޖަތުގެފާނު އަވަހާރަވުމަށް ފަހު ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޢުމުރުފުޅުން ގިނަ
ދުވަސްތަކެއްވަންދެން އެހެން ކައިވެނިފުޅެއް ނުކުރައްވައި ހުންނެވި ހުންނެވުމުން ދޭހަވަނީ ކޮންކަމެއް؟
(  1މާކްސް )

ޖަވާބު:
 އިތުރު އެކަލޭގެފާނަކީ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ އެދުންފުޅަށް އަންހެނުންނާއި ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތްބޭފުޅެއް ނޫންކަން
 ޚަދީޖަތުގެފާނު ދެކެ ވެވަޑައިގަންނަވާ ލޯބިފުޅު ޚަދީޖަތުގެފާނަށް ކުރައްވަވާ އިޙްތިރާމް* މަތީގައިވާ ޖަވާބުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ޖަވާބެއް އޮތަސް ،ރަނގަޅު ކަމުގައި ބަލާށެވެ.

 -25ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ ބަލިބައްޔަށް ހުރި ޝިފާއެއްކަން ދޭހަވާގޮތަށް ކީރިތި ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރައްވާ ފައިވާ ބަސްފުޅެއް
ނުވަތަ އެބަސްފުޅުގެ މާނަ ލިޔޭ!
(  1މާކްސް )

ޖަވާބު:
 ފާތިޙާ ސޫރަތަކީ ކޮންމެ ބައްޔަކަށް ހުރި ފަރުވާއެކެވެ. -އަލްޙަމްދަކީ ކޮންމެ ބައްޔަކަށް ހުރި ފަރުވާއެކެވެ.

سم )
كل ّ
( -فاتحة الكتاب شفاء من ّ

* މަތީގައިވާ ޖަވާބުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ޖަވާބެއް އޮތަސް ،ރަނގަޅު ކަމުގައި ބަލާށެވެ.
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 -26މާތްﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ އާޔަތެއްގެ މާނައިގައި ވެއެވެ" .ޢާލަމްތަކަށް ހުރި ރަޙުމަތެއް ކަމުގައި މެނުވީ ތިމަން
ރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނު ނުފޮނުއްވަމެވެ ".މިއާޔަތުން ދޭހަވާ ކަމެއް ލިޔާށެވެ!
(  1މާކްސް )

ޖަވާބު:
 ކީރިތިރަސޫލާގެ އޯގާތެރިކަން އިސްލާމްދީނަކީ ރަޙުމަތެއްކަން އިސްލާމްދީނަކީ ޢާލަމީ އެއްޗެއްކަން /އިންޓަރނޭޝަނަލް  /އިންސީންނާއި ޖިންނީންނަށް ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް އެކުލެވިފައިވާކަން ހުރިހާ ޒަމާނަކަށް އެކަށީގެންވާ ދީނެއްކަން ހުރިހާ ތަނަކަށް އެކަށީގެންވާ ދީނެއްކަން* މަތީގައިވާ މާނަތައް ދޭހަވާ ގޮތަށް ގެނެސްފައިވާނަމަ ،ރަނގަޅު ކަމުގައި ބަލާށެވެ.

 -27ބަޔަކު މީހުންގެ ނުރުހުމުގައި ސިއްރުން އެމީހުންގެ ވާހަކަ އަޑުއަހައިފި މީހާއަށް ޤިޔާމަތްދުވަހު ޢަޛާބު ލިބޭނެކަމަށް
ޞަޙީހު ބުޚާރީގައި ޢަބްދުﷲބުނު ޢައްބާސް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ އަރިހުން
ޙަދީޘްގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޢަޛާބަކީ ކޮބާ؟

 ،އިމާމު ބުޚާރީ ރިވާކުރައްވާފައިވާ
 1މާކްސް )

(

ޖަވާބު:
 ދެކަންފަތަށް ވިރުވާފައިވާ ތިމަރަ އޮއްސުން -28ކެއިން ބުއިމުގެ ވަރަށް ރީތި އަދަބުތަކެއް ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ބަޔާން ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.
މިގޮތުން ފެންފަދަ ތަކެތި ބުއިމުގެ އަދަބުތަކުގެތެރެއިން ސުންނަތުން ޘާބިތުވާ  2ކަމެއް ލިޔޭ!

(  1މާކްސް )

ޖަވާބު:
 ފެށުމުގެ ކުރިން ބިސްމިﷲ ކިޔުން ނިމުމުން ﷲ އަށް ޙަމްދު ކުރުން އެތެރެ ނުފެންނަ ކަންވާރެއްގައި އަނގަ ޖަހައިގެން ފެން ނުބުއިން ބޯ އެއްޗެއްސަށް އަނގައިން ނުފުމުން އިށީނދެ އިނދެގެން ބުއިން ރަނާއި ރިހީގެ ކަންވާރުން ނުބުއިން ބަޑުފުރާ ނުބުއިން ފެންފަދަ ދިޔާއެއްޗަކަށް މެއްސެއް ވެއްޓިއްޖެނަމަ އޭގެ ތެރެއަށް ގަންބާލާފައި މެހި ނަގާއެއްލާލުމަށްފަހު ފެންތަށި ބޯލުން
* މަތީގައިވާ ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން  2ނުކުތާ ގެނެސްފައިވާނަމަ ފުލްމާކުސް ދޭށެވެ.
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 -29ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގައި

 ،ތިންބައެއްގެ ދުޢާ

އިޖާބަކުރައްވާނޭކަން ބަޔާންކުރައްވާފައި ވެއެވެ .އޭގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ކޮންމެވެސް ދެބައެއް ބަޔާންކުރޭ!
(  1މާކްސް )

ޖަވާބު:
 އަނިޔާލިބިގެންވާ މީހާގެ ދުޢާ ދަތުރުވެރިޔާގެ ދުޢާ ބައްޕަ ދަރިފުޅަށް ކުރާ ބަދު ދުޢާ  /ބައްޕަ ދަރިފުޅަށް ކުރާ ދުޢާ* މަތީގައިވާ ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން  2ނުކުތާ ގެނެސްފައިވާނަމަ ފުލްމާކުސް ދޭށެވެ.

 -30ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ" .ދޭތެރެ ޖައްސާމީހަކު ސުވަރުގެ
ނުވަންނަހުއްޓެވެ ".މިޙަދީޘުން ދޭހަވާ ކަމެއް ލިޔޭ!
(  1މާކްސް )

ޖަވާބު:
 ދޭތެރެ ޖެއްސުމުގެ ނުބައިކަން  /ފާފައިގެ ބޮޑުކަން -ޙަރާމްކަމެއްކަން  /ޢަޒާބު ޙައްޤުވާކަން
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