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ކަރުދާސް2 :

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.

އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު – މާކިން ސްކީމް II
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ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބުތައް
ސުވާލު ނަންބަރު 1
ޤުރުއާން ތަފްސީރުކުރުމުގައި އިސްކަން ދޭންޖެހޭ  4ގޮތް ލިޔޭ!
(  2މާކްސް )

ޖަވާބު:
 -1ޤުރްއާނުގެ ތަފްސީރު ޤުރުއާނުން ކުރުން  /ޤުރްއާނުން ކުރުން
 -2ޤުރުއާނުގެ ތަފްސީރު ސުންނަތުން ކުރުން  /ސުންނަތުން ކުރުން
 -3ޤުރްއާނުގެ ތަފްސީރު

އަސްޙާބުބޭކަލުންގެ ބަސްފުޅުތަކުން ކުރުން

 /އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ

ބަސްފުޅުތަކުން ކުރުން
 -4ޤުރްއާނުގެ ތަފްސީރު

ތާބިޢީ ބޭކަލުންގެ ބަސްފުޅުތަކުން ކުރުން.

 /ތާބިޢީ ޢިލްމުވެރިންގެ

ބަސްފުޅުތަކުން ކުރުން
* ކޮންމެ ނުކުތާއަކަށް ½ މާކުސް ،ޖުމްލަ  2މާކުސް

ސުވާލު ނަންބަރު 2
اإلمام القرطبي އަކީ މާލިކީ މަޛުހަބުގެ ބޭކަލަކަށްވީނަމަވެސް އެހެން މަޛުހަބެއްގެ ދަލީލަކީ ޞައްޙަކަންބޮޑު ދަލީލެއްކަން
ޘާބިތުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އަމިއްލަފުޅު މަޛުހަބަށް ބުރަވެ ވަޑައެއް ނުގަންނަވައެވެ .މިއިން ދޭހަވަނީ ކޮންކަމެއް؟
(  2މާކްސް )

ޖަވާބު:
 -1ސުންނަތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ މުހިންމުކަން
 -2ވަކިމަޛުޙަބަކަށް ތަޢައްޞުބުވެވަޑައި ނުގަންނަވާކަން /ގޮތްދޫކުރައްވާކަން
 -3ޞައްޙަ ދަލީލަކީ ކޮންމެމީހެއްގެވެސް މަޛުހަބުކަން
 -4މަޒްހަބަކަށް ނިސްބަތްވުމަކީ މައްސަލައެއްނޫންކަން
 -5ދަލީލަށް އިސްކަންދެއްވާކަން
 -6ޙައްޤަށް ލޯބިކުރައްވާކަން/ޙައްޤަށް ތަބާވާކަން
 -7މަޒްހަބު ޤަބޫލުކުރެވޭކަން
* ޖަވާބު ރަނގަޅުނަމަ  2މާކުސް
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ސުވާލު ނަންބަރު 3
މިހާރަކަށް އައިސް ބައެއްމީހުން މާތްﷲ ބާވައިލެއްވި ވަޙީއަށް އިންކާރު ކުރެއެވެ .އެފަދަމީހުން ބުނާގޮތުގައި ވަޙީއަކީ
އެމީހުންގެ ޙިއްސުން ފެންނަ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.

އަދި އެހާ

ދުރުން އެހާ އަވަސްފުރުޞަތެއްގައި ޚަބަރެއް އައުމަކީ

ޤަބޫލުކުރެވޭކަމެއް ނޫންކަމުގައިވެސް ބުނެއުޅެއެވެ .އަދި،އެމީހުން ބުނާގޮތުގައި ކީރިތި ޤުރްއާނަކީ
ކީރިތި ރަސޫލާ އަމިއްލަފުޅަށް ހައްދަވާފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި

ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމުން ކިޔަވައިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި،

ދަށުރޮނގު ދަމާފައިވާ  3ކަމަށް ވަކިވަކިން ރައްދު ލިޔާށެވެ!
(  6މާކްސް )

ޖަވާބު:
 -1އެއްޗަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ތިމާއަށް ލިބިފައިނުވާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ނެތް އެއްޗެއް ނޫންކަން
ޤަބޫލުކުރަންޖެހުން
 ދަގަތްފާނު،ކަރަންޓު،ތަފާތު ވޭވުސް އަކީ ލޮލަށް ނުފެންނަ އެއްޗެހިކަމުގައިވިޔަސް އެތަކެއްޗަށްއިންކާރު ކުރެވޭކަށްނެތްކަން.
 -2އިންސާނުން ހޯދާފައިވާ ވަސީލަތްތަކުގެ އަލީގައި ދުރާގުޅޭ އާލާތްތައް އުފައްދާފައިވާކަން
 ފޯނު ،ޓީވީ،ކޯޑްލަސްގެވައްތަރުތައް ބޭނުން ކޮށްގެން ސިކުންތުކޮޅެއްގެތެ ރޭގައި ކިތަންމެ ދުރުގައިހުންނަ މީހަކާވެސް ގުޅާލެވޭކަން
 -3އެކަލޭގެފާނަކީ ލިޔަންކިޔަން ދެނެވަޑައިގަންނަވާ ބޭކަލެއްކަމުގައި ނުވުން
 ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ކީރިތި ރަސޫލާ ސައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމައަށް ޢިތާބުގެ ބަސްފުޅުތައްހުރުން / .ރުހިވޮޑިނުގަންނަވާ  /ކޯފާގެ
 މުސްތަޤުބަލުގައި ވާނެ ކަންކަމުގެ ޚަބަރުތައް ހުރުން  /ޣައިބުގެ ވާހަކަތައް އެކަލޭގެފާނުގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު ހުރިކަންކަމުގައިވެސް ވަޙީއަށް އިންތިޒާރު ކުރައްވަންޖެހިވަޑައިގަތުން.
ކުރީޒަމާނުގެ ތާރީޚީ ޞައްޙަ ވާހަކަތައް ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ހުރުން
 އެއްވެސް އިންސާނަކަށް އެފަދަފޮތެއް އެކުލަވާނުލެވުނުކަން* ކޮންމެ ނުކުތާއަކަށް  2މާކުސް ޖުމްލަ  6މާކުސް
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ސުވާލު ނަންބަރު 4
ޞަޙީޙު މުސްލިމުގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ޙަދީޘްފޮތް ލިއުއްވުމުގައި އަލްއިމާމު މުސްލިމު ރަޙިމަހުﷲ ބޭނުންކުރެއްވި
މަންހަޖުގެ ތެރެއިން  2ކަމެއްލިޔޭ!
(  2މާކްސް )

ޖަވާބު:
 -1އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެބަސް ހިމަނުއްވާފައި ނުވުން
 -2ތާބިޢީންގެ ބަސްފުޅުތައް ހިމަނުއްވާފައިނުވުން
 -3ޟަޢީފު ޙަދީޘް ހިމަނުއްވާފައިނުވުން /
 -4ޙަސަން ޙަދީޘް ހިމަނުއްވާފައިވުން
 -5ޙަދީޘް ރިވާކުރައްވާ ދެބޭކަލަކު ބައްދަލު ނުވިޔަސް އެއްޒަމާނެއްގައި އުޅުއްވިކަން ސާބިތުވާނަމަ
ޤަބޫލުކުރެއްވުން
 -6ޙަދީޘް ފުރިހަމަޔަށް ބަޔާންކުރެއްވުން  /ޙަދީޘް ބުރިނުކުރެއްވުން /ޙަދީޘް ބައިބައި ނުކުރުން
 -7އެއްސަނަދަށްވުރެ ގިނަސަނަދުން ޙަދީޘް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ އެ އްތަނެއްގައި ހުރިހާ ސަނަދެއް
ބަޔާންކުރެއްވުން
 -8ފިޤްހީމައްސަލަތައް އިސްތިންބާޠު ކުރައްވާފައި ނުވުން
 -9ޞައްޙަ ޙަދީޘް ހިމަނުއްވާފައިވުން
* ކޮންމެ ނުކުތާއަކަށް  1މާކުސް ޖުމްލަ  2މާކުސް

ސުވާލު ނަންބަރު 5
އަޞްޙާބުބޭކަލުން ދެނެގަތުމުގެ ފައިދާތަކުގެ ތެރެއިން  2ފައިދާއެއް ލިޔޭ!
(  2މާކްސް )

ޖަވާބު:
 -1އެބޭކަލުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ދީނުގެކަމެއް ޘާބިތު ވެއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ޞައްޙަކަން ސާބިތުވުން
 -2ޞަޙާބީންނާއި ބެހޭގޮތުން އެކަށީގެންނުވާ ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ހަޑިހުތުރު ވާހަކަ ދައްކާ ކޮންމެމީހަކީ
ދީނުގެ ޢަދާވާތްތެރިއެއްކަން ޘާބިތުވުން
 -3ޙަދީޘްގެ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން މައުޤޫފު ޙަދީޘް ވަކިކުރަންއެގުން
 -4އެބޭކަލުންނަށް އަދަބުއިޙްތިރާމުކުރަން އެގުން
 -5ރަޙްމަތްލެއްވުމަށް ދުޢާކުރުން
* ކޮންމެ ނުކުތާއަކަށް 1މާކުސް ޖުމްލަ  2މާކުސް
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ސުވާލު ނަންބަރު 6
ޙަދީޘް ރިވާކުރައްވާ ރާވީންނަކީ މަޤްބޫލު ބައެއްކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ރާވީންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ އަސާސީ
ޝަރުތުގެ ތެރެއިން "ޢަދުލުވެރިކަން" ހިމެނެއެވެ .ވީމާ،

2

ރާވީއަކީ ޢަދުލުވެރިއެއްކަން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ހުންނަންޖެހޭ

ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން  4ކަމެއްލިޔޭ!
(  2މާކްސް )

ޖަވާބު:
 -1މުސްލިމަކު ކަމުގައިވުން
 -2ބާލިޣުވުން
 -3ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރުން
 -4ފާސިޤު ޢަމަލުތަކުން ސަލާމަތްވުން /ބޮޑެތިފާފަތަކުން ސަލާމަތްވެގެންވުން
 -5މުރޫއަތްތެރިކަމަށް ބުރޫއަރާފަދަ ކަންކަމުން ރައްކާތެރިވުން

 /އަޚްލާޤަށް ބުރޫއަރާފަދަ ކަންކަމުން

ސަލާމަތްވުން
* ކޮންމެ ނުކުތާއަކަށް ބައި މާކުސް ޖުމްލަ  2މާކުސް

ސުވާލު ނަންބަރު 7
އައްޝޫރާ ސޫރަތުގެ  30ވަނަ އާޔަތުގެ މާނައިގައި ވެއެވެ" .ތިޔަބައިމީހުނަށް ޖެހޭ މުޞީބާތެއްޖެހެނީ ތިޔަބައިމީހުންގެ
އަތްތަކުން ހޯދައިގަތް ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ ".މި ޢިބާރާތާމެދު ވިސްނާލުމަށްފަހު ޤަޟާ ޤަދަރަކީ މަޖުބޫރު ކުރުވާ
ކަމެކޭ ބުނާމީހުންނަށް ދެވޭ ރައްދަކަށް މިއާޔަތް ވަނީ ކިހިނެއްކަން ބަޔާންކުރާށެވެ!
(  2މާކްސް )

ޖަވާބު:
 ޢަމަލު ކުރަނީ ތިމާގެ އިޚްތިޔާރުންކަން މި އާޔަތުން ދޭހަވުން
 އެމީހަކަށް އަދަބުލިބޭނީ އެމީހަކު ކުރި ކަމަކުންކަން ބަޔާންވެފައިވުން
* މިމާނަ ދޭހަވާފަދަ ޢިބާރާތަކުން ޖަވާބު ލިޔެފައިވާނަމަ ރަގަޅުކުރާށޭވެ! ޖުމްލަ  2މާކުސް
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އައްބާސީ ދައުލަތް ކުރިއަރައިގެން ދިއުމާ ގުޅިގެން އެހެނިހެން ޙަޟާރާތްތަކުގެ ފިކުރުތަކާއި ފަލްސަފާތައް މުސްލިމުންގެ
ތެރެއަށް ތަޢާރަފް ވިއެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ތަފާތު ޙަރަކާތްތައް ފެށި ތަފާތު ޢަޤީދާތަކުގެ އަސަރުތައް މީސްތަކުންނަށް
ކުރަމުން ދިޔައެވެ .އެގޮތުން ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިންގެ ބާޠިލް ފިކުރުތަކާއި ޝީޢީންނާއި ޒިންދީޤުންފަދަ ބާޠިލު ޢަޤީދާތަކުގެ
ޙަރަކާތްތައް އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ .ނަތީޖާއަކީ ފިތުނައިގެ އަލިފާންގަނޑު ބޮޑުވުމެވެ .މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ
މިކުޑަ ދިވެހި ރާއްޖެވެސް މިވަނީ ދުނިޔެއަށް ހުޅުވާލެވިފައެވެ .ތަފާތު ޢަޤީދާތަކުގެ އަސަރުތަކާއި ފިކުރުތައް ވަނީ
މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި ޢާންމުވެފައެވެ .އެއީ ދުނިޔޭގެ އެތައްމިތަނުން އަންނަ އެކިއެކި މީހުންގެ ސަބަބުންނެވެ.
ބަޔާންކުރެވުނު މަޢުލޫމާތުކޮޅަށް ވިސްނާ،އަޅުގަނޑުމެން މިދިވެހިރާއްޖޭގެ މުސްލިމު ރައްޔިތުން މިފަދަ ބާޠިލު ޢަޤީދާއާއި
ފިކުރުތަކުން ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން  4ކަމެއް ބަޔާންކުރާށެވެ!
(  8މާކްސް )

ޖަވާބު:
 -1އިސްލާމްދީނަށް މީސްތަކުން ހޭލުންތެރި ކުރުން.
 -2އިސްލާމީ ތަޢުލީމު ސްކޫލުތަކުގައި ޢާންމު ކުރުން.
 -3ޢަޤީދާ ފާސިދުކުރާ އެންމެހާ ކަންކަމަކީ ކޮބައިކަން ހޯދާ ބަލައި އެކަންކަމުން ރައްކާތެރިވާނެ
ފިޔަވަޅު އެޅުން
 -4ދީނީ ނަޞޭޙަތްދިނުން  /ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ޛިއްމާ އުފުލުން
 -5ޝަރުޢީ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުން
 -6މުންކަރާތްތައް ނަހީކުރުން
 -7ހެއުކަންތަކަށް އަމުރުކުރުން
 -8އީމާންކަންވަރުގަދަކުރުން /ޢަޤީދާ ވަރުގަދަކުރުން
 -9އީމާންކަން ހަރުދަނާ މީހުން އިސްސަފަށް ނެރުން
 -10ޣައިރު މުސްލިމު ޔުނިވަރސިޓީތަކަށް ކިޔަވަން ނުފޮނުވުން
 -11ޣައިރު މުސްލިމު ފިކުރުތައް ފަތުރާމީހުން އަޔަނުދިނުން /ފޮނުވާލުން
 -12ޣައިރު މުސްލިމުންގެ މަދަދަށް ނޭދުން
* މިމާނަދޭހަވާ ކޮންމެ ޢިބާރާތެއް ރަގަޅުކުރާށެވެ!  /ވަކިވަކިޙުކުމް ލިޔެފިނަމަ ގުޅޭ ދާއިރާއިރާ އެއް ހިމަނާށެވެ!
* ކޮންމެ ނުކުތާއަކަށް  2މާކުސް ޖުމްލަ  8މާކުސް

އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު – މާކިން ސްކީމް II

އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން  2011ޑީ.ޕީ.އީ

7

ސުވާލު ނަންބަރު 9
އިސްލާމްދީނަށް މަލާމާތްކުރުން ހުއްޓިދާނެ  4ގޮތެއް ބަޔާންކުރޭ !
( 8މާކްސް)

ޖަވާބު:
 -1ފުރިހަމައަށް މާތް ﷲ އަށް އީމާންވުން
 -2ޤުރްއާނުގެ އާޔަތްތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުން /.ޝަރުޢީޙުކުމްތައް ތަންފީޒުކުރުން
 -3ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރިހަމައަށް އީމާންވުން
 -4ޤުރްއާނަށް އިޙްތިރާމް ކުރުން  /ދީނަށް އިޙްތިރާމުކުރުން  /ސުންނަތަށް އިހްތިރާމުކުރުން
 -5ފާޙިޝް ޢަމަލުތަކުން ރައްކާތެރިވުން
 -6ޙަލާލުކަންތައް ޙަރާމް ނުކުރުން
 -7ޙަރާމް ކަންތައް ޙަލާލު ނުކުރުން
 -8ދީނުގެ ޙަޤީޤަތް ހާމަކޮށްދިނުން
 -9އަދަބުދިނުން
 -10ޚުރާފާތްތަކުން ސަލާމަތްވުން
 -11ޚިޔާނާތްތެރިނުވުން
 -12އަނެކުންނަށް އިޙްތިރާމުކުރުން
 -13ދޮގުނުހެދުން  /ތެދުވެރިއަކަށްވުން
 -14މަކަރުނުހެދުން  /އިޚްލާޞްތެރިވުން
 -15ސާފުތާހިރުވުން
 -16ރަގަޅަށް މުޢާމަލާތްކުރުން
 -17އަޚްލާޤު ރަގަޅުމީހަކަށްވުން  /ނަމޫނާ މީހަކަށްވުން
* މިމާނަދޭހަވާފަދަ ގޮތަކަށް ޖަވާބު ދީފައިވާނަމަ ޖަވާބު ރަގަޅުކުރުމަށް
* އެކަމަކުން މަލާމާތްކުރުން ހުއްޓިދާނެކަމަށް ސީދާ ގުޅުންނެތްނަމަ ޖަވާބު ނުބައިކުރޭ!
* ކޮންމެ ނުކުތާއަކަށް  2މާކުސް މަގުން ޖުމުލަ  8މާކުސް
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ސުވާލު ނަންބަރު 10
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ "ވަކާލަތު" އާމެދު ވިސްނާފިކުރު ކުރުމަށް ފަހު އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހުރެ ޢާއްމު
ދިރިއުޅުމުގައި ވަކާލަތު ކުރެވިދާނެ ތަފާތު  4ކަމެއް ފާހަގަކޮށް ބަޔާންކުރޭ!
(  8މާކްސް )

ޖަވާބު:
 -1މީހަކު ލައްވާއެއްޗެއް ގަތުން
 -2ތިމާގެ ބަދަލުގައި މީހަކު ކޯޓަށް ފޮނުވުން
 -3ތިމާގެ އަންހެން ދަރިފުޅުގެ ކައިވެނި ކޮށްދިނުމަށް މީހަކާހަވާލު ކުރުން
 -4ތިމާގެ އަނބިމީހާ ވަރިކުރުމަށް މީހަކާ ޙަވާލު ކުރުން
ނޯޓް :މިނޫނަސް ވަކާލާތާ ގުޅޭ މިފަދަ ޖަވާބެއް ލިޔެފައިވާނަމަ ރަގަޅުކުރާށެވެ.
* ކޮންމެ ކަމަކަށް  2މާކުސް ،ޖުމުލަ  8މާކުސް

ސުވާލު ނަންބަރު 11
އަންނަނިވި ވަޤުފުތަކުގެ ތެރެއިން ހުއްދަ ވަޤުފާއި ހުއްދަނޫން ވަޤުފު ބަޔާންކުރާށެވެ! އަދި ހުއްދަ ވަޤުފު ހުއްދަވީ
ކޮންޙުކުމެއްގެ މައްޗަށް ޤިޔާސްކޮށްގެން ކަމާއި ،ހުއްދަނޫން ވަޤުފު ހުއްދަނުވީ ކޮންޙުކުމެއްގެ މައްޗަށް
ޤިޔާސްކޮށްގެންކަންވެސް ބަޔާންކުރާށެވެ!
ހ -ޛިންމީންނަށްކުރާ ވަޤުފް
ށ -މުއްސަދިންނަށް ކުރާ ވަޤުފް
ނ-ޙަރުބީ ކާފަރުންނަށްކުރާ ވަޤުފް
(  6މާކްސް )

ޖަވާބު:
ހ -ހުއްދަ  :ޞަދަޤާތްކުރުން ހުއްދަ ޙުކުމަށް ބަލާފައި.
ށ -ހުއްދަ  :ޞަދަޤާތްކުރުން ހުއްދަ ޙުކުމަށް ބަލާފައި.
ނ -ޙަރާމް  :ޞަދަޤާތް ހުއްދަނުވުން
* ޤިޔާސް ކުރެވިފައިވާ ޙުކުމް ނެތްނަމަ ނުބައިކުރޭ!
* ކޮންމެ ނުކުތާއަކަށް  2މާކުސް ،ޖުމްލަ  6މާކުސް
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ސުވާލު ނަންބަރު 12
އުޟްޙިޔާއާއި ޢަޤީޤާ އާއި އަޅާކިޔުމަށް ފަހު އެދެކަމުގައިވާ  3ތަފާތެއް ލިޔޭ !
(  6މާކްސް )

ޖަވާބު:
 -1އުޟްޙިޔާއަކީ އަޟްޙާ ޢިދާ ގުޅިގެން ކަތިލެވޭ އެއްޗެކެވެ .ޢަޤީޤާ އަކީ ދަރިފުޅު ވެހެއުމާއި
ގުޅިގެން ކަތިލެވޭ އެއްޗެކެވެ.
 -2އުޟްޙިޔާގައި އެކަކަށް ވުރެ ގިނަމީހުންނަށް ގެރިޔާއި ޖަމަލުގައި ބައިވެރި ވުން ހުއްދައެވެ .ޢަޤީޤާއި
ބައިވެރިވުން ހުއްދައެއް ނޫނެވެ.
 -3އުޟްޙިޔާ ކަތިލަން އޮންނަ ވަގުތަކީ ޢީދުނަމާދު ނިމުނީންސުރެ އައްޔާމުއްތަޝްރީޤު ތިންވަނަ
ދުވަހުގެ އިރު އޮއްސުމާ ހަމަޔަށެވެ .ނަމަވެސް ދަރިފުޅު ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ކޮންމެ
ދުވަހެއްގައިވެސް ޢަޤީޤާ ކަތިލެވިދާނެއެވެ.
 -4ޢަޤީޤާގެ ގޮތުގައި ކަތިލެވޭ އެތީގެ ކަށިބުރިކުރުން މަކްރޫހަ ނަމަވެސް އުޟްޙިޔާގެ ގޮތުގައި ކަތިލެވޭ
ޖަނަވާރުގެ ކަށިތައް ވަކިގޮތަކަށް ބުރިކުރުމެއް ނުއޮވޭ
* ތަފާތުވާނީ ދެކޮޅުވެސް ހިމަނާފައިވާނަމަ އެވެ.
* މިނޫނަސް ރަގަޅުތަފާތެއް ދެފަރާތް ހަމައަށް ގެނެސްފައިވާނަމަ ރަގަޅުކުރޭ!
* ކޮންމެ ނުކުތާ އަކަށް  2މާކުސް  ،ޖުމްލަ  6މާކުސް
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ސުވާލު ނަންބަރު 13
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ ކައިވެނިފުޅުތަކާމެދު އިސްލާމްދީނުގެ ދުޝްމަނުން ވަރަށް ގިނަ އިޢުތިރާޟުތައް
ކޮށްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ޙަޤީޤަތަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ ކޮންމެ ކައިވެނި ފުޅަކީވެސް ވަރަށް މަތިވެރި ޙިކުމަތަކަށްޓަކައި
ކުރައްވާފައިވާ ކައިވެނިފުޅުތަކެއް ކަމެވެ.
ވީމާ ،އިސްލާމީތާރީޚު ދިރާސާކޮށް ބަލައި އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންގެ ތެރެއިން ޒައިނަބު ބިންތު ޖަޙުޝް އާއި
ޖުވައިރިޔާ ބިންތުލްޙާރިޘާއި ،އުންމު ޙަބީބާއާއި ،އުންމު ސަލަމާއާއި ،މިއިންކޮންމެ ބޭކަނބަލެއްގެ ކައިވެނިފުޅުގައި
އެކުލެވިގެންވާ ފައިދާތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ކައިވެނި ފުޅަކުންވެސް އެއްފައިދާ ނުވަތަ އެއް ޙިކުމަތް ލިޔާށެވެ!
(  8މާކްސް )

ޖަވާބު:
 -1ޒައިނަބު ބިންތު ޖަޙުޝް
 ޖާހިލިއްޔަޒަމާނުގައި އުފަންދަރިންފިޔަވައި އެހެންކުދިން ދަރިންނަށް ހެދުމުގެ އާދަ ފިލުވައިލުން /އާދައެއް ފިލުވައިލުން
 -2ޖުވައިރިޔާ :
 އެކަމަނާގެ ޤައުމު އިސްލާމްވުން -3އުންމު ޙަބީބާ:
 -އެކަމަނާއާއި ކައިވެނިބައްލަވައިގަތީ އެކަމަނާގެ ފިރިކަލުން އިސްލާމްދީން

ދޫކުރުމުން އެކަމަނާއަށް

އެހީތެރިވެވަޑައިގަތުމަށް  /އެކަމަނާގެ ބައްޕާފުޅު އަބޫސުފްޔާން އިސްލާމްވުމަށް ބާރުއެޅުވުމުގެގޮތުން
 -4އުންމުސަލަމާ:
 އެކަމަނާއާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ އެކަމަނާގެ ފިރިކަލުން އަބޫސަލަމާ އަވަހާރަވަޑައިގަތުމާގުޅިގެންއެކަމަނާއަށް އެހީތެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ ގޮތުން
* ކޮންމެ ނުކުތާއަކަށް  2މާކުސް ޖުމްލަ  8މާކުސް
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ސުވާލު ނަންބަރު 14
އިސްލާމް ދީން ފެށިގެން އައި ދުވަސްވަރު އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ޖިހާދު ކުރުން ޝަރުޢު ކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.
ނަމަވެސް މުސްލިމުންނަށް ބާރުލިބި އިސްލާމީ ދައުލަތެއް ޤާއިމުވުމުން ވަކި ސަބަބުތަކަކާ ހުރެ މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ޖިހާދު
ފަރުޟު ކުރެއްވިއެވެ .އަދި މުސްލިމުން ސަލާމާއި ޞަލަވާތް ލެއްވި އިތުރު އެކަލޭގެފާނާއެކު ޖިހާދުކޮށް ޖިހާދުގެ މަޤުޞަދާ
ހަމައަށް ވާޞިލް ވިއެވެ .ވީމާ ،ސަލާމާއި ޞަލަވާތް ލެއްވި އިތުރުއެކަލޭގެފާނުންގެ ޒަމާނުގައި ކުރެއްވި ޖިހާދުގެ މަޤުޞަދާ
މެދު ވިސްނާ ފިކުރު ކުރުމަށްފަހު އެ ޖިހާދު ގެ ސަބަބުން ކުރި ފައިދާތަކުގެ ތެރެއިން  4ފައިދާއެއް ބަޔާންކުރޭ!
(  8މާކްސް )

ޖަވާބު:
 -1އިސްލާމް ދީން ފެތުރުން
 -2ގިނަ ފިތުނަތަކެއް ނެތިގެންދިއުން
 -3އަނިޔާތައް ނެތިގެންދިއުން
 -4ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުވުން
 -5އަޅުވެތިކަމުން ސަލާމަތް ވުން
 -6ދީނީ މިނިވަންކަން ލިބުން
 -7ޝިރުކުނެތިދިއުން/ބާރުނެތި ދިއުން
 -8ޢަޤީދާ ޠާހިރުވުން
 -9އަމަންއަމާންކަން ޤާއިމުވުން
 -10ދީން ޙިމާޔަތްކުރުން
 -11ޣަނީމާ މުދަލާ ފައިއު މުދަލުގެ ސަބަބުން ތަނަވަސްކަން ލިބުން
 -12އިސްލާމީ ރިވެތި އުޞޫލުތައް ހާމަވުން
 -13މުސްލިމުންދެކެ ކާފަރުން ޖެހިލުންވުން
 -14ޢަރަބިކަރައިގެ ގިނަބިންތައް މުސްލިމުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް އައުން
* ކޮންމެ ކަމަކަށް 2މާކުސް މަގުން ޖުމުލަ  8މާކުސް
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ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކުގައި އޮންނަނީ ދައުލަތް ހިންގުމުގައި ދީނާއި ސިޔާސަތު މުޅިން ވަކިވެފައެވެ .މުސްލިމު ސިޔާސީ
ލީޑަރުން މަދުންނަމަވެސް މިކަމަށް ރުހޭކަން ފާޅުކޮށްފައި އެބަހުއްޓެވެ .އެކަމަކު ދީނީ ޢިލްމުވެރިން މިކަމާ މުޅިންދެކޮޅެވެ.
އެމީހުން ބުނަނީ ދީނާ ސިޔާސަތު އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ވަކި ނުކުރެވޭނެކަމަށެވެ .އެހެނަސް ބައެއް އިސްލާމީ ޤައުމުތައް
މިހާރު ހިނގަމުން ދަނީ ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކާ އެއްފަދައިން ދީނާ ސިޔާސަތު ވަކިކޮށްގެންނެވެ .ތިޔަކުދިންނަށް ލިބިފައިވާ
މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ދީނާއި ސިޔާސަތު ވަކިކުރުމުން ލިބޭނެ

 4ގެއްލުމަކާއި އެދެބައި ވަކިނުކޮށް ބޭއްވުމުން ލިބޭނެ

4

ފައިދާއެއް ބަޔާންކުރޭ!
(  8މާކްސް )

ޖަވާބު:
 -1ދީނާ ސިޔާސަތުވަކިކުރުމުން ލިބޭގެއްލުން
 -1ޢަދުލުވެރިކަން ހަރުދަނާ ނުވުން  /ވަޟްޢިޤާނޫނުގެނުބައިއަސަރުކުރުން
 -2ބަދުއަޚްލާޤީ މައްސަލަތައް އިތުރުވުން
 -3އަނިޔާވެރިކަން އިތުރުވުން  /އަމަން އަމާންކަން ގެއްލުން
 -4ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަތުން އިތުރުވުން
 -5ދީނާ ދުރުވުން
 -6ފިތުނައުފެދުން
 -7ބައިބައިވުން
* މީގެތެރެއިން  4ނުކުތާ ގެނެސްފައިވާނަމަ 4 ،މާކުސް ދޭށެވެ.

 -2ދީނާ ސިޔާސަތު ވަކިނުކުރުމުން ލިބޭފައިދާ
 -1ޒަކާތްނެގި އޭގެ ޙައްޤުވެރިންނަށް ބަރާބަރަށް ފޯރުކޮށްދިނުން
 -2ހެޔޮކަންތައްތަކަށް އަމުރުކުރުމާއި ނުބައިކަންތައްތައް ނަހީކުރާނެ ބަޔަކުތިބުން
 -3ޝަރުޢީ ޙުކުމްތައް ތަންފީޒު ކުރެވޭގޮތްވުން
 -4ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވުން /އިސްލާމީ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން
 -5އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުވުން
 -6ޢަދުލުވެރިކަން ހަރުދަނާވުން  /ވަޟްޢިޤާނޫނުގެ ނުބައިއަސަރު ނުކުރުން
 -7އަނިޔާވެރިކަން މަދުވުން  /އަމަން އަމާންކަން ޤާއިމުވުން
 -8ރިވެތި އަޚްލާޤު އަށަގަތުން
 -9އެކުވެރިކަން އާލާވުން
 -10ފިތުނަ ފަސާދަ ނެތިދިއުން
* މިމާނަ ދޭހަވާގޮތަށް ލިޔެފައިވާނަމަ ރަގަޅުކުރޭ! މީގެތެރެއިން  4ނުކުތާ ގެނެސްފައިވާނަމަ 4 ،މާކުސް ދޭށެވެ.
( ދެބައިގެ ޖުމްލަ  8މާކުސް)
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ބަލިޖެހުމަކީ އިންސާނާގެ ފިޠުރަތުގައި މާތްﷲ ލައްވާފައިވާކަމެކެވެ .އެހެންކަމުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ބައްޔެއް ޖެހިދާނެއެވެ.
ބައެއްމީހުން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ބައްޔަށް ފަރުވާހޯދޭނީ ހަމައެކަނި ކީރިތި ޤުރްއާ ނުންނެވެ .އަނެއްބަޔަކު ޤަބޫލުކުރަނީ ބައްޔަށް
ފަރުވާހޯދޭނީ ހަމައެކަނި ޑޮކްޓަރީބޭހުންނެވެ .މިދެބައިމީހުންގެ ނަޡަރިއްޔާއާމެދު ވިސްނުމަށްފަހު މިކަމުގެ އެންމެ ރަގަޅު ގޮތް
ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން  4ނުކުތާއެއް ފާހަގަކޮށް ޖަވާބު ލިޔާށެވެ!
(  8މާކްސް )

ޖަވާބު:
 -1ކީރިތި ޤުރްއާނުން ރޫޙާނީ ބަލިތަކުގެ ޝިފާލިބުން / .ޤުރްއާނަކީ ޝިފާއެއްކަން
 -2ކީރިތި ޤުރްއާން މާއްދީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާއަކަށް ވުން.
 -3މާއްދީ ބަލިތަކަށް ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ފަރުވާއަކަށް ވުން / .ޑޮކްޓަރީ ބޭހަކީ ފަރުވާއެއްކަން
 -4ބައެއް ބަލިތަކަށް ޤުރްއާނާއި ޑޮކްޓަރީ ބޭހާއި އެކުވެގެން ފަރުވާ އަކަށް ވުން.
 -5ޤުރްއާނަކީ މާއްދީ އަދި ރޫޙާނީ ފަރުވާއެއްކަން
 ދަރިވަރުގެ ޖަވާބުގައި ތިމާކުރާކަމެއްގެ ގޮތަށް ލިޔެފައިވާނަމަ ރަގަޅުކުރޭ!
* ކޮންމެ ނުކުތާއަކަށް  2މާކުސް ޖުމްލަ  8މާކުސް
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މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ދޭތެރެޖެއްސުމުގެ ނުބައިކަން ޢާންމުވެފައިވާ މުޖުތަމަޢެއް އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ

 3ކަމެއް

ލިޔާށެވެ!
(  6މާކްސް )

ޖަވާބު:
 -1އެއީ ބޮޑުފާފައެއްކަން ވިސްނައިދިނުން  /ނުބައިކަން ވިސްނައިދިނުން
 -2އެފަދަމީހުން ސުވަރުގެއަށް ނުވަންނާނެކަން ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވާކަން ބުނެދިނުން
 -3ޤަބުރުގެ ޢަޛާބު ލިބުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބެއްކަމުގައި ބުނެދިނުން.
 -4ދުނިޔޭގައި އެފަދަމީހުނަށް ހަމަޖެހޭ ދިރިއުޅުމެއް ނޫލެވޭނެކަން ބުނެދިނުން
 -5އެފަދަމީހަކަށް މީސްތަކުންގެ ބަދުބަސް ރައްދުވާނެކަމަށް ބުނެދިނުން
 -6ދޭތެރެޖައްސާ މީހަކީ އިތުބާގެއްލިފައިވާ މީހެއްކަމަށް ބުނެދިނުން.
 -7ދޭތެރެޖައްސާ މީހުންގެ ވާހަކައަށް ނުހެއްލުމަށް އަންގަވާފައިވާކަން ބުނެދިނުން
* ކޮންމެ ނުކުތާއަކަށް  2މާކުސް ޖުމްލަ  6މާކުސް

އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު – މާކިން ސްކީމް II

އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން  2011ޑީ.ޕީ.އީ

14

ސުވާލު ނަންބަރު 18
އިބުރާހީމަކީ ރަންރިހީގެ މަސައްކަތް ކުރާމީހެކެވެ .އިބުރާހީމު އޭނާގެ ވިޔަފާރި މަޝްހޫރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އުޅެނީ ރަން
އަގޮޓިއެއް އަޅައިގެނެވެ .އަދި އޭނާގެ އަންހެނުންނަށް ވެސް ދީފައިވަނީ ރަން އަގޮނޓިއެކެވެ .އަދި ހުކުރަށްދިއުމަށް ޚާއްޞަ
ގަމީހެއް ފެހި އިރު ޚާއްޞަ ކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ގަމީސް ފެހީ ފަށުވި ފޭރާމުންނެވެ .އަދި ހޫނުވާތީކަމަށްބުނެ އޭނާގެ
އަންހެނުން ލައްވަނީ ގަޔަށް ބާރު ތުނިހެދުމެވެ .ވީމާ  ،މިޙާދިޘާއިން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ އަޚުލާޤީ މިންގަނޑުން ބަލާއިރު
އިސްލާމީ އަޚުލާޤުގެ މިންގަނޑާޚިލާފަށް އިބުރާހީމު ކޮށްފައިވާ ކޮންމެވެސް

 3ކަމެއް ފާހަގަކޮށް އެޚިލާފުވި ސަބަބާއެކު

ބަޔާން ކުރާށެވެ!
(  6މާކްސް )

ޖަވާބު:
 -1ރަންއަގޮނޓިއެޅުން
ސަބަބު :ފިރިހެނުންނަށް ރަން ޙަރާމް ވުން
 -2ފަށުވި ގަމީސް
ސަބަބު:ފިރިހެނުންނަށް ފަށުވި ފޭރާން ހަރާމްވުން
 -3އަންހެނުން ގަޔަށް ބާރު ތުނިހެދުން ލެއްވުން
ސަބަބު :ޢައުރަ ނިވާނުވާތީ /ހަށިގަނޑުގެ ވަނާތައް ފާޅުވާތީ


ކަން ބަޔާންކުރުމަށް  1މާކުސް



ސަބަބު ބަޔާންކުރުމަށް  1މާކުސް

އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު – މާކިން ސްކީމް II

،ޖުމްލަ  6މާކުސް
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