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1

އެސް .އެސް .ސީ އިސްލާމް ސުވާލު ކަރުދާހުގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓު 2010
ސުވާލު ކަރުދާސް2 :
ސުވާލުގެ ފެންވަރު

ސުވާލު ނެގި ދާއިރާ

އަލީގައި އިސްތިންބާޠު ކުރަން އެނގިފައިވާ މިންވރު ބެލުން

ދިރިއުޅުމާއި ގުޅުން ހުރި ކަންތައްތައް ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ނައްޞުތަކުގެ

(  6މާކުސް )

ބަސް ޤަބޫލުކުރުން  /ހެޔޮބަސް ތެދުކުރުން
 .4ސުވަރުގެއަށް އީމާންވުން

ދޭހަ

ތިންސިފައަކީ ކޮބާ؟

ތަބާވުން  /ރިސާލަތައް ތަބާވުން  /ރަސޫލުބޭކަލުންގެ

ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމު

މިދެއާޔަތުން ދޭހަވެއެވެ .އެ

 .3އިމާންވުން  /ރަސޫލާއަށް އީމާންވުން  /ރަސޫލާއަށް

 .5އެއްކައުއްވަންތަކަމަށް އީމާންވުން
 .6ހެޔޮޢަމަލުކުރުމުން ޘަވާބު ލިބޭނޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރުން

އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނު  -2010އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު – ކަރުދާސް  2ގެ މާކިންގ ސްކީމް

ގްރޭޑް  9ޞަފުޙާ 2

ކޮންމެހެން ލާޒިމް ތިންސިފައެއް

މާކުސް ދޭނެ ގޮތް

 .1      .1ދީލަތިވުން  /ޞަދަޤާތް ދިނުން
 /ޒާކާތް ދިނުން



 .2ތަޤުވާވެރިވުން  /ﷲ އަށް ބިރުވެތިވުން /
ބާއްޖަވެރިއަކަށް ވުމަށްޓަކައި
ނަހީކުރެއްވި ކަންތައްތަކުން ރައްކާތެރިވުން

ކޮންމެ ކަމަކަށް  2މާކުސް ޖުމުލް  6މާކުސް

 /ދަހިވެތި ނުވުން

ގެ ގްރޭޑާއި ޞަފްޙާ

މަޤުޞަދު

ޖަވާބުތައް

ސިލަބަސް/ޓެކްސްޓް

ސުވާލުގެ

އުފެއްދި ސުވާލު

ދަރިވަރު ލައްވާ ދެއްވަން ބޭނުންވާ ޖަވާބު

ދަރިވަރުން ދީފާނެ ރަނގަޅު

2

މާނަ ދަރިވަރުންނަށް އެގޭތޯ ބެލުން

ވެގެންވާ ރެއެއްގައެވެ .ހަމަކަށަވަރުން
އިންޒާރުކުރައްވާ ކަލަކު ކަމުގައި

ބާވާލެއްވުން  /ފުރަތަމަ ބާވާ ލެއްވުން  /ﷲ

އުޑަށް ބާވާލެއްވުން

ގެ ޙަޟުރަތުން بيت العزة އަށް

ތިމަންރަސްކަލާނގެ ވޮޑިގެންވަމެވެ ".އަދި އަލް
ވެއެވެ" .ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން ރަސްކަލާނގެ

ބާވާލެއްވި ބާވާ ލެއްވުން /އެއްފަހަރާ

އެޤުރްއާން ބާވައިލެއްވީ

ލައިލަތުލްޤަދްރި

ވިލޭރޭގައެވެ".
(ހ) ފުރަތަމަ އާޔަތުގައި އެވާ ބާވާލެއްވުމަކީ ކޮބާ؟
(ށ) ދެވަނަ އާޔަތުގައި އެވާ ބާވާލެއްވުމަކީ ކޮބާ؟
(ނ) ފުރަތަމަ އާޔަތުގައި އިންޒާރު ކުރައްވާ ކަލަކު

ބާވާލެއްވުން  /ފުރަތަމަ ބާވާ ލެއްވުން  /ﷲ
ގެ ޙަޟުރަތުން بيت العزة އަށް
(ނ) އީމާން ނުވާ މީހުނަށް ޢަޛާބު ހުރިކަން

ދޭހަ

ޤަދްރު ސޫރަތުގެ ފުރަތަމަ އާޔަތުގެ މާނައިގައި

(ށ) ލައުޙުލްމަޙްފޫޡުން ބައިތުލްޢިއްޒާއަށް

ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމު

މިދެއާޔަތުގައި ބަޔާންވެފައިވާ ބާވާލެއްވުމުގެ މުރާދާއި އިންޒާރު ކުރެއްވުމުން ދޭހަވާ

އެފޮތް (އެބަހީ ޤުރްއާން) ބާވާލެއްވީ ބަރަކާތްތެރި

ބާވާލެއްވި ބާވާ ލެއްވުން  /އެއްފަހަރާ

ބާވާލެއްވުން  /ފުރަތަމަ

ކޮންމެ ބަޔަކުން ދޭހަވާ މާނަ ބުނުމަށް  2މާކުސް ޖުމުލަ  6މާކުސް

ވެއެވެ " .ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ

އަށް

ކަމުގައި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ވޮޑިގެންވަމެވެ.
މިބަސްފުޅުގައި އެވާ އިންޒާރަކީ ކޮބާ
(  6މާކުސް )

އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނު  -2010އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު – ކަރުދާސް  2ގެ މާކިންގ ސްކީމް

ގްރޭޑް /8ޞަފްޙާ 15

 .2އައްދުޚާން ސޫރަތުގެ  3ވަނަ އާޔަތުގެ މާނައިގައި (ހ) اللوح احملفوظ

އިން ބައިތުލްޢިއްޒާ

(ހ)

بيت العزة

އަށް

3

ބެލުން

ސަބަބަކީ ކޮބާ؟
(  4މާކުސް )

 .3ޤުރުއާން ހިތު ދަސްކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ
 .4ޤުރްއާން ދިރާސާ ކުރުން
މަޢުލޫމާތު

 .6ޙަދީޘް ރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ހިތުދަސްކުރުމަށް

ޙަދީޘް

 .5އެފޮތާމެދު މުސްލިމުން ދެކޭގޮތް ހަރުދަނާކުރުން

 .7ޙަދީޘް ޢިލްމުގައި މުސްލިމުން ޘާބިތުވުމަށް
 .8ޤުރުއާނާއި ސުންނަތާއި މަސްހުނިވެދާނެތީ
 .9ޤުރްއާން ދޫކޮށްލާފާނެކަމުގެ ބިރުފުޅު ހީވުން

އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނު  -2010އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު – ކަރުދާސް  2ގެ މާކިންގ ސްކީމް

ގްރޭޑް  9ޞަފުޙާ 65

ޢުމަރުގެފާނު ސުންނަތް ލިޔުއްވުން ދޫކޮށްލެއްވި ސަބަބު ދަރިވަރުންނަށް އެނގޭތޯ

ނުލިއުއްވާ ދޫކޮށްލެއްވި މުހިންމު ހަތަރު

 .2ޤުރުއާން އުގަންނައިދިނުމުގެ ގޮތުން

ކޮންމެ ކަމަކަށް  1މާކުސް ޖުމުލް  4މާކުސް

 .3ދެވަނަ ޚަލީފާ ޢުމަރުގެފާނު  ،ސުންނަތް  .1ޤުރްއާނަށް އަހަންމިއްޔަތުކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން

4

އެނގިފައިވާ މިންވަރު ބެލުން

ތިންކަމެއް ލިޔޭ !

ފޮތް ބާވައިލެއްވިކަން
(  6މާކުސް )
 .6ކުރީގެ ރަސޫލުންނަށްވެސް ފޮތް ބާވާލެއްވިކަން

ދޭހަ



މިއާޔަތުން ދޭހަވާ

 .5ފޮތްބާވާލެއްވީ މާތް ﷲ ކަން  /މާތްﷲ ފޮތް ބާވާލެއްވިކަން/

ޢަޤީދާ

    

 .4ދާއޫދުގެފާނުގެ މަތިވެރިކަން  /މާތްކަން

އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނު  -2010އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު – ކަރުދާސް  2ގެ މާކިންގ ސްކީމް

ގްރޭޑް  9ޞަފުޙާ 86

ނައްޞުތަކުން ޢަޤިދާއާ ގުޅުންހުރި ޙުކުމް އިސްތިންބާޠު ކުރަން

   

 .3ދަރަޖަ ތަފާތުކުރައްވަނީ މާތްﷲ ކަން

ދާވޫދުގެފާނަށްކަން ..މިޖަވާބު ރަނގަޅު ނުކުރާށެވެ.

ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ ( .

 .2ދާއޫދުގެފާނަކީ ނަބީ ބޭކަލެއްކަން  /ރަސޫލު ބޭކަލެއްކަން

ނޯޓް  :ދާވޫދޫގެ ފާނަށް ޒަބޫރު ދެއްވުން  /ޒަބޫރު ދެއްވީ

ވަނަ އާޔަތުގައި ﷲ

ތަފާތުކަން

ކޮންމެ ކަމަކަށް  2މާކުސް ޖުމުލް  6މާކުސް

 .4އަލްއިސްރާއު ސޫރަތުގެ

 .1 55ނަބީބޭކަލުންގެ ދަރަޖަ ތަފާތުކަން  /ރަސޫލުބޭކަލުންގެ ދަރަޖަ

5

 - 6ޢިއްދައިގެ ސަބަބުން ލާޒިމްވާ  4ކަމަކީ  .1ޚިޠުބާ ޙަރާމްވުން  /އެންގޭޖްމަންޓް ޙަރާމްވުން
ކޮބާ؟
(  4މާކުސް )

 .2ރަންކިޔުން ޙަރާމްވުން
 .3ކައިވެނި ޙަރާމްވުން

 /ފަށުވި ފޭރާންލުން ޙަރާމްވުން  /އަތަރުލުން
ޙަރާމްވުން  /ގަހަނާ އެޅުން ޙަރާމްވުން  /ހީނާފަތް
އެޅުން ޙަރާމްވުން

މަޢުލޫމާތު

ޒީނަތްތެރިވުން ޙަރާމްވުން  /އަދުންއެޅުން ޙަރާމްވުން

ފިޤުހު

 .4ފިރިމީހާ މަރުވެގެން ޢިއްދާގައި އިންނަމަ

ވަނަ ނުކުތާގެ ދަށަށް ލާށެވެ).

ދޭހަވެފައިވާ މިންވަރު ބެލުން

(  6މާކުސް )

 .4ޤިޔާމަތް ދުވަހު އިންސާނާގެ ނިކަމެތިކަން

ނޯޓް :ޒީނަތްތެރިވުމުގެ މާނަ ދޭހާވާ ޕޮއިންޓެއްނަމަ 4

ދަރިވަރުންނަށް އެނގިފައިވޭތޯ ބެލުން

ދޭހަވާ ތިންކަމެއް ލިޔޭ!

ނަފުސާއި މެދުގައިކަން

ކޮންމެ ކަމަކަށް  1މާކުސް ޖުމުލް  4މާކުސް

ޤިޔާމަތްދުވަހު މީސްތަކުންގެ ޙާލަތު

ދާދުވަހެވެ " .މި އާޔަތްތަކުގެ މާނައިން

ދޭހަ

އަނބިމީހާއާއި ދަރީންގެ ކިބައިން ފިލަން

 .3ކޮންމެ މީހަކުވެސް ވިސްނާނީ ތިމާގެ އަމިއްލަ

ޢަޤީދާ

މަންމައާއި ބައްޕަގެ ކިބައިންނާއި އޭނާގެ

 .2އެއްވެސް މީހަކު އަނެކާއަށް އެހީތެރި ނުވުން

އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނު  -2010އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު – ކަރުދާސް  2ގެ މާކިންގ ސްކީމް

ގްރޭޑް  10ޞަފުޙާ 52

އޭނާގެ އަޚާގެ ކިބައިންނާއި އޭނާގެ

ބިރުވެރިކަން

ގްރޭޑް  10ޞަފުޙާ 99

ޢިއްދައިގާ އިން އަންހެނާއަށް ކުރުން ޙަރާމް ކަންތައްތައް

ވަނަ އާޔަތުގެ މާނާގައި ވެއެވެ " .މީހާ

ކޮންމެ ކަމަކަށް  2މާކުސް ޖުމުލް  6މާކުސް

- 5ޢަބަސަ ސޫރަތުގެ  35، 34އަދި  .1 36ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ ބިރުވެރިކަން  /މަޙުޝަރުގެ

6

ދަރީންނަށް) އެކަނބަލުން ކިރު ދީފިނަމަ  ،ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން
އެކަނބަލުންނަށް އެކަނބަލުންގެ އުޖޫރަ ދޭށެވެ!" މިއާޔަތުގެ
އަލީގައި އަންނަނިވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދޭށެވެ.
 .1މިއާޔަތުގައި އައިސްފައިވާ "އުޖޫރަ ދޭށެވެ!" މި

މަންމައެވެ.
* އެއީ އެދަރިފުޅުގެ ބައްޕައާ
ކައިވެނި ކޮށްގެންއުޅޭ ނަމައެވެ.

 .2މި އާޔަތުގައި އައިސްފައިވާ "އެކަނބަލުން" މި ޢިބާރާތުން
އިސްތިޘްނާ ވަނީ ކާކުތަ؟ އަދި އެއީ ކިހިނެއްތަ؟
 .3އަނބިމީހާ މަރުވެފައިވާއިރު ،އެއަންހެނާގެ އަންހެންކޮއްކޮ
އެމަރުވި އަންހެނާގެ ކުޑަދަރިފުޅަށް ކިރުދީފިނަމަ އުޖޫރަ
ދިނުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟
(  6މާކުސް )

ދޭހަ

 .3ވާޖިބު

ފިޤުހު

ޢިބާރާތުން ދޭހަވާ ކަމެއް ލިޔޭ!

 * .2އިސްތިޘްނާ ވާނީ ދަރިފުޅުގެ

އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނު  -2010އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު – ކަރުދާސް  2ގެ މާކިންގ ސްކީމް

ގްރޭޑް  8ޞަފުޙާ  ،121އަދި ގްރޭޑް  10ޞަފުޙާ 111

ނައްޞުތަކުގެ މުރާދު ރަނގަޅަށް ފަހުމުވެފައި ،ފިޤުހީ މައްސަލަތައް ވިސްނިފައި ހުރިތޯ ބެލުން

މާނަ " :ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި (ތިޔަބައިމީހުންގެ

* ކުލި ހުއްދަކަން

ނޯޓް  :ދެވަނަ ޕޮއިންޓުގައި އިސްތިޘްނާވީ ސަބަބު ނުބައިނަމަ މާކުސް ނުދޭށެވެ.

ވެއެވެ.....     ( .

ދޭންޖެހޭނެކަން

ކޮންމެ ޕޮއިންޓަކަށް  2މާކުސް ޖުމުލަ  6މާކުސް

 - 7ސޫރަތުއްޠަލާޤުގެ  6ވަނަ އާޔަތުގައި ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައި

 * .1އުޖޫރަ ދިނުން ވާޖިބުވާނެ  /އުޖޫރަ
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ޢަމަލުފުޅުތައް ހުންނަގޮތުގެ ވާހަކަ

ޞައްޙަވާނެކަން  /ޖިމާޢުވުމަށްފަހު ފެންނުވަރާ

ބަޔާންކުރައްވަމުން ޢާއިޝަތުގެފާނު

އުޅެނިކޮށް ފަތިސްވިޔަސް ރޯދަ ޞައްޙަ ވާނެކަން

ވިދާޅުވެފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނާގައި
ވެއެވެ " .ބައެއްފަހަރު ކީރިތި ރަސޫލާ

ނާނޭފުޅު ފިއްލަވައެވެ .އަދި ރޯދައަށް
ހުންނަވައެވެ " .މިޙަދީޘުން ދޭހަވާ
ތިންކަމެއް ލިޔޭ !
(  6މާކުސް )

ހުއްދަކަން  /ރޯދަމަހުގެރޭގަނޑު ޖިމާޢުވުން ހުއްދަކަން

ދޭހަ

ފަތިސްވެއެވެ .ދެން އެކަލޭގެފާނު

 .3ފަޖުރުލުމުގެ ކުރިން އަނބިފިރިކަމުގެ ގުޅުންހިންގުން

ފިޤުހު

ޖުނުބުވެރިވެ ވަޑައިގެންވަނިކޮށް

 .2ޖުނުބުވެރިވެ ހިނައިނުގަނެ ނިދުން ހުއްދަކަން

 .4ހިނައިގަތުން ލަސްކުރެވިދާނެކަން
 .5ޖުނުބުވެރިވެފައިވާ މީހާ ނަމާދުކުރުމަށް ހިނައިގަންނަށް
ޖެހޭނެކަން  /ހިނައިގަތުން

އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނު  -2010އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު – ކަރުދާސް  2ގެ މާކިންގ ސްކީމް

ގްރޭޑް  9ޞަފުޙާ 102

މިހަދީޘްގެ މާނައިން ދޭހަވާ ފިޤުހީ ޙުކުމްތައް ފަހުމުވެފައިވާ މިންވަރު ބެލުން

ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ބައެއް

ޖުނުބުވެރިވެގެންހުރެ ފަތިސްވިޔަސް ރޯދަ

ކޮންމެ ކަމަކަށް  2މާކުސް ޖުމުލް  6މާކުސް

- 8ރޯދަމަހުގައި ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ

 .1ޖުނުބުވެރި ޙާލަތުގައިވެސް ރޯދަ ޞައްޙަ ވާނޭކަން /

8

ސަބަބު :މަނާކަމުގެ ދަލީލެއް ނެތުން

ކ  ،ހުއްދަވާނެ
(ހ) ޖިމާޢު ވުމުގެ ކުރިން ވަރިކޮށްފައިވާ އަންހެނަ ު
ސަބަބު :ކައިވެންޏަށް ހުރަސްއަޅާ ސަބަބެއް
ވނި
ވަރިކުރިތާ  1ގަޑިއިރު ފަހުން އެހެންމީހަކާ ކައި ެ
ނެތީމާ  /ޢިއްދައެއް ނުވާތީ
ކޮށްފިއެވެ.
(ށ) ޙައިޟުނުވާ ޢުމުރުގެ ( ޢިއްދައިން ކެނޑިފައިވާ
) ބޮޑު އަންހެނަކު އެކަނބުލޭގެ ފިރިމީހާ އެކަނބުލޭގެ
ވަރިކުރިތާ  1ގަޑިއިރުފަހުން އެހެންމީހަކާ ކައިވެނި

( ށ)

ޢިއްދައިން ކެނޑިފައިވާ އަންހެނުން ވަރިކުރުން

ހުއްދަކަން
ސަބަބު :ވަރިކުރުން ހުއްދަކަމަކަށް ވުން

(ށ) ކައިވެނި ޞައްހައެއްނޫން /

ރަނގަޅެއްނޫން  /ހުއްދައެއް ނޫން /ޙަރާމް

(ނ) ރަޖުޢީ ވަރީގެ ޢިއްދާގައިވާ އަންހެނާއަށް މުދާ ވާރުތަ

ސަބަބު :ޢިއްދާ ހަމަނުވާތީ

ވާނެކަން

ކައިވެނި ޞައްޙަ

ސަބަބު :ޙުކުމީ އަންބަކަށް ވުން

ކޮށްފިއެވެ.

ސަބަބު :ޖިމާޢުނުވެ ވަރިކޮށްފައިވާތީ

(ނ) ރަޖުޢީ ވަރިއަކުން ވަރިކޮށްފައިވާ އަންހެނާގެ

(ނ) ކައިވެނި ޞައްޙައެއްނޫން/

ސަބަބު :ރަޖްޢީ ވަރީގެ ޢިއްދާގައި ފިރި މަރުވުން

ރަނގަޅެއްނޫން  /ހުއްދައެއް ނޫން /ޙަރާމް

(ރ) މާބަނޑު އަންހެނުން ވަރިކުރުން ހުއްދަކަން

އެކަނބުލޭގެ ވަރިކުރި ފިރިމީހާ މަރުވެއްޖެއެވެ.
އެހެންނަމަވެސް އޭގެ

 3ދުވަސްފަހުން އެހެންމީހަކާ

ކައިވެނިކޮށްފިއެވެ.
(ރ) ވަރިކުރިއިރު މާބަނޑު އަންހެނާ ،ވަރިކުރިތާ
ދެދުވަސްފަހުން ވިހައިފިއެވެ .އަދި ވަރިކުރިތާ
ތިންވަނައަށް ވީދުވަހު މިއަންހެންމީހާ އެހެންމީހަކާ
ކައިވެނިކޮށްފިއެވެ.
(ބ) ފިރި މަރުވިއިރު ބަލިވެއިން އަންހެނާ ފިރި
މަރުވިތާ

 20ދުވަސްފަހުން ވިހައިފިއެވެ .އޭގެ

އެއްދުވަސްފަހުން ކައިވެނިކޮށްފިއެވެ.
(  10މާކުސް )

4

ސަބަބު :ޢިއްދާ ހަމަނުވާތީ  /ޢިއްދައަކީ
މަހާއި ދިހަ ދުވަސްކަމަށް ވާތީ

ސަބަބު :މަނާކަމުގެ ދަލީލެއް ނެތުން
އެއަންހެނާގެ ޢިއްދަ ހަމަވުން
ސަބަބު :ވިހެއުން

(ރ) ކައިވެނި ޞައްޙަ
ސަބަބު :ޢިއްދަ ހަމަވެފައިވާތީ  /ބަލިވެއިން
އަންހެނާގެ ޢިއްދައަކީ ވިހެއުންކަމުގައި
ވާތީ

ވަރިވެފައިވާ އަންހެނާ ވިހޭދަރި ވަރިކުރި ފިރިހެނާއަށް
ނިސްބަތް ކުރެވުން
ސަބަބު :ވިހެއުމުގެ ދިގުމުއްދަތުގައި ޢިއްދާ ހަމަނުވަނީސް
ވިހެއުން

(ބ) ކައިވެނި ޞައްޙަ

(ބ) މާބަނޑު އަންހެނުން ވަރިކުރުން ހުއްދަކަން

ސަބަބު :ޢިއްދަ ހަމަވެފައިވާތީ /ބަލިވެއިން
އަންހެނާގެ ޢިއްދައަކީ ވިހެއުންކަމުގައި
ވާތީ

ފިޤު ު
ހ
ދިރާސާ

ޢިއްދާ ހަމަވާން އެއްދުވަހަށް ވެފައިވަނިކޮށް

ފިރިމަރުވެފައިވާ މީޙާގެ ޢިއްދަ ހަމަކުރަން ޖެހުން

ސަބަބު :މަނާކަމުގެ ދަލީލެއް ނެތުން
އެއަންހެނާގެ ޢިއްދަ ހަމަވުން
ސަބަބު :ވިހެއުން

އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނު  -2010އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު – ކަރުދާސް  2ގެ މާކިންގ ސްކީމް

ގްރޭޑް 10ޞަފުޙާ 94

ޢިއްދާގެ މައްސަލަ ތަކުގައި ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރަން އެނގިފައިވޭތޯ ބެލުން

ލިޔޭ!

(ހ) ކައިވެނި ރަނގަޅު  /ޞައްޙަވާނެ /

ކޮންމެ ޙުކުމަކާއި ސަބަބަކަށް  2މާކުސް މަގުން ޖުމުލަ  10މާކުސް ( ސަބަބު ނުބައިނަމަ މާކުސް ނުދޭށޭވެ).

 - 9އަންނަނިވި  5މައްސަލައިގެ

ޙުކުމް ސަބަބާއިއެކު

(ހ) ޖިމާޢުވުމުގެ ކުރިން ކުރާ ވަރި ޞައްޙަވާނެކަން

9

ވެފައިވަނިކޮށް ޙައްވާފުޅު ކިޔާ އަންހެނަކު އޭނާއަށް
ކިރު ދީފިއެވެ .މީނާ ބޮޑުވެގެން ކައިވެނި ކުރީ
އެޙައްވާފުޅުގެ އަންހެން ކޮއްކޮއާއެވެ.
(ށ) ޙުސައިނު ،ފާޠިމަތު ކިޔާ އަންހެނަކާ
ކައިވެނިކޮށްގެން ހުރެ ފާޠިމަތުގެ މަންމަގެ އަންހެން
ކޮއްކޮއާ ކައިވެނި ކޮށްފިއެވެ.

ބޮޑުވެގެން ކައިވެނި ކުރީ އާމިނާފުޅުގެ ބޭބެގެ
އަންހެން ދަރިފުޅާއެވެ.

ޖިމާޢުނުވެ ޢާއިޝާ ވަރިކޮށް ޢާއިޝާގެ މަންމައާ
ކައިވެނިކޮށްފިއެވެ.
(ބ) ޢަބްދުﷲ އިންޑިޔާއަށްގޮސް ހިންދީ އަންހެނަކާ
ކައިވެނިކޮށްފިއެވެ.

ރަނގަޅެއް ނޫން  /ހުއްދައެއް ނޫން

(  10މާކުސް )

ކިރު ދިނުން

ސަބަބު :އަންހެނަކާއި އޭނާއަށް ބޮޑުދައިތަ ކިޔާ

(ށ)............................

ކުއްޖަކާ ދެމީހުނާ އެއްފަހަރާ ކައިވެނި ނުކުރެވޭނެތީ

(ނ) ކިރުދިނުން ހުއްދަކަން

 /ކައިވެނި ޙަރާމް އަންހެނަކަށްވާތީ

ސަބަބު :މަނާކުރާ ދަލީލެއް

(ނ) ކައިވެނި ޞައްޙަ /ހުއްދަ  /ރަނގަޅު
ސަބަބު :ކައިވެންޏަށް ހުރަސްއަޅާ ސަބަބެއް ނެތީމަ
 /ދެބޭންގެ ދެދަރިކަމަށް ވާތީ
(ރ) ކައިވެނި ޞައްޙައެއް ނޫން /ޙަރާމްވާނެ /

(ރ) އިބްރާހިމް ،ޢާއިޝާ ކިޔާ އަންހެނަކާ ކައިވެނިކޮށް

ސަބަބު 2 :އަހަރު ފަހުން

ރަނގަޅެއް ނޫން  /ހުއްދައެއް ނޫން
ސަބަބު :ދަރިފުޅާ ކައިވެނިކޮށްފައި ވާތީ  /ޖިމާޢު
ވިޔަސް ނުވިޔަސް މައިދާތައާ ކައިވެނި ކުރުން
ޙަރާމްވާތީ
(ބ) ކައިވެނި ޞައްޙައެއް ނޫން /ޙަރާމްވާނެ /
ރަނގަޅެއް ނޫން  /ހުއްދައެއް ނޫން

ނެތުން
ދިރާސާ

ކިޔާ އަންހެނަކު އޭނާއަށް ކިރު ދީފިއެވެ .އަޙްމަދު

(ށ) ކައިވެނި ޞައްޙައެއް ނޫން  /ޙަރާމްވާނެ /

ފިޤުހު

(ނ) އަޙްމަދުގެ ޢުމުރުން ދޮޅު އަހަރުގައި އާމިނާފުޅު

ކިރު ޘާބިތު ނުވާނެކަން

ކިރު ޘާބިތުވާނެކަން
ސަބަބު:

 2އަހަރުވުމުގެ

ކުރިން ކިރުދިނުން
(ރ) ޖިމާޢުވުމުގެ ކުރިން
ކުރާ ވަރި ޞައްޙަވާނެކަން
ސަބަބު :މަނާކަމުގެ
ދަލީލެއް ނެތުން
(ބ)...........................

ސަބަބު :ޣައިރު މުސްލިމަކަށް ވާތީ /ހިންދީ އަކަށް
ވާތީ
އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނު  -2010އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު – ކަރުދާސް  2ގެ މާކިންގ ސްކީމް

ގްރޭޑް  9ޞަފުޙާ  125ން 129

ކައިވެނީގެ މައްސަލަތަކުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރަން އެނގިފައިވޭތޯ ބެލުން

(ހ) މުޙައްމަދު އޭނާގެ ޢުމުރުން  2އަހަރާއި  6މަސް

ކައިވެންޏަށް ހުރަސްއަޅާ ސަބަބެއް ނެތުން

ނެތުން

( ސަބަބު ނުބައިނަމަ މާކުސް ނުދޭށެވެ )

ލިޔޭ!

ސަބަބު 2 :އަހަރު ފަހުން ކިރު ދިނީތީ /

ސަބަބު :މަނާކުރާ ދަލީލެއް

ކޮންމެ ޙުކުމަކާއި ސަބަބަކަށް  2މާކުސް މަގުން ޖުމުލަ  10މާކުސް

 - 10އަންނަނިވި  5މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ސަބަބާއެކު

(ހ) ކައިވެނި ޞައްޙަ  /ހުއްދަ  /ރަނގަޅު

(ހ)ކިރުދިނުން ހުއްދަކަން

10

އުވިގޮސްފައިވުން

ދުނިޔެއަށް ވަރަށް ގިނަގުނަ

 .2ޒެންޒިބާރު އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ ޗާޓުން އުވިގެން

ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނެވެ.

ދިއުން

އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުން އޭގެ
އަސަރު އަދިވެސް
އޭގެތެރެއިން މިހާރު
ގެއްލުމެއް އެ ގެއްލުމެއް
ލިބުނު ޤައުމާއެކު ލިޔޭ !

އަމިއްލަ ބާރު ނެތުން

 .3ދިވެހިރާއްޖެއާއި އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުގައިވެސް

 .3އަފްޣާނިސްތާނާއި ޢިރާޤު ފަދަ

ވަޟުޢީ ޤާނޫންތަކުގެ ބޭނުންކުރަން ފެށުން
 .4މެލޭޝިއާ  /ތުރުކީވިލާތުގައި ޢަރަބި އަކުރުގެ
ބަދަލުގައި ލެޓިން އަކުރުގެ ބޭނުން ކުރަން ފެށުން

ބޭނުންކުރުން

4

 .2މިސުރުފަދަ އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ

 .5އިސްތިޢުމާރު ކުރި އިސްލާމީ ދައުލަތްތަކުގެ
މުސްލިމުން ދީނާއި ދުރުކުރުން

(  8މާކުސް )

ނޯޓް:

އިސްލާމީ ތާރީޚާއި ޙަޟާރަތު

ފިލައިގެނެއް ނުދެއެވެ .ވީމާ ،
ފެންނަންހުރި ތަފާތު

ދިއުން

ޤައުމުތައް އިސްލާމްދީނާއި ދުރުކުރަން
މަސައްކަތްކުރުން
 .4ފަލަސްތީނު ފަދަ ޤައުމުތަކުގައި
އެއްބައިވަންތަކަން ނައްތާލަން
މަސައްކަތް ކުރުން
 .5މިސުރުގެ އާޘާރީ ތަރިކަތައް ފްރާންސް
މީހުން ގެންދިއުން
 .6ޢިރާޤުގެ އާޘާރީ ތަރިކަތައް ޖަރުމަނާއި

 ޣައިރު މުސްލިމުން މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް

އެމެރިކާއިން ގެންދިއުން

އަތް ގަދަކޮށް މުސްލިމުންނަށް ކުރާ ކޮންމެ،

 .7ޣައިރު މުސްލިމުންގެ ޘަޤާފަތް

ދީނީ ،ދުނިޔަވީ ގެއްލުމެއް އެޤައުމެއްގެ
ނަމާއިއެކު ލިޔެފައިވާނަމަ ރަނގަޅު ކުރާށެވެ).

(އިސްލާމީ ވަކި ދައުލަތެއްގައި )
ފެތުރުން

އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނު  -2010އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު – ކަރުދާސް  2ގެ މާކިންގ ސްކީމް
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ކާފަރުންނަކީ މުސްލިމުންނަށް ހެޔޮއެދޭ ބައެއް ނޫންކަން ދަރިވަރުނަނށް އެނގިފައިވޭތޯ ބެލުން

ސަބަބުން އިސްލާމީ

އިސްލާމީ ޘަޤާފަތުގެ ބައެއް ގެއްލިގެން

ނޯޓް:ލިބުނުގެއްލުން ،ޤައުމާއި އެކު ނުލިޔާނަމަ މާކުސް ނުދޭށެވެ.

 .1އިންޑިޔާގައި އޮތް އިސްލާމީ ވެރިކަން

ކޮންމެ ޕޮއިންޓަކަށް  2މާކުސް

 - 11އިސްތިޢުމާރުގެ

 .1ރާއްޖެއާއި މެލޭޝިއާފަދަ ޤައުމުތަކުން

11

ތެރެއިން ބަޔަކުކަމުގައިވެފައި ﷲ
އަށް ތަބާވުން ދޫކޮށް ހަވާ ނަފުސުގެ
އެދުންތަކަށް ތަބާވާ ކޮންމެ

ޒަމާނުގެ

ތަޢުރީފާ މެދު

ވިސްނުމަށްފަހު އެއިގެ އަލީގައި
އަދުގެ އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢު
އިޞްލާހު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ
 4ކަމެއް ލިޔޭ!
(  8މާކުސް )

ހިތްވަރުދިނުން  /ބާރުއެޅުން
މާތްﷲ އަށް އަޅުކަންކުރުމަށް ގޮވާލުން /
ހިތްވަރުދިނުން  /ބާރުއެޅުން
 .3ޙަރާމް އެއްޗެއް ޙަލާލު ނުކުރުމަށް ގޮވާލުން /
ހިތްވަރުދިނުން  /ބާރުއެޅުން
 .4ހަލާލު އެއްޗެއް ޙަރާމް ނުކުރުމަށް ގޮވާލުން /
ހިތްވަރުދިނުން  /ބާރުއެޅުން
 .5ހަވާ ނަފުސަށް ތަބާ ނުވުމަށް ގޮވާލުން  /ހިތްވަރު
ދިނުން  /ބާރުއެޅުން
 .6ދީނުގެ ޙުކުމްތައް އޮޅުންފިލުވައިދިނުން
 .7ދީނުގެ ޙުކުމްތައް ޤާއިމްކުރުން  /ތަންފީޛުކުރުން

ބޭނުންކުރުން

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ޖާހިލިއްޔަ

ﷲ އަށް ކިޔަމަންތެރިވުމަށް ގޮވާލުން /
އިސްލާމީ ތާރީޚާއި ޙަޟާރަތު

ދުވަސްވަރަކީ ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނެވެ".

 /ބާރުއެޅުން

އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނު  -2010އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު – ކަރުދާސް  2ގެ މާކިންގ ސްކީމް
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ކުރީ ޒަމާންތަކުގެ މީހުންގެ ޙާލާތު ދިރާސާކޮށް ޢިބްރަތް ހޯދައި އެ ބޭނުންކުރަން ދަންނަ މިންވަރު ބެލުން

ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކީ އިންސާނުންގެ

 .2ﷲ އަށް ނުއުރެދުމަށް ގޮވާލުން  /ހިތްވަރުދިނުން

ގޮތުގައި ލިޔެފައިވީނަމަވެސް ރަނގަޅު ކުރާށެވެ.

ޒަމާންތަކަށެވެ .ޙަލާލް ޙަރާމް

ބާރުއެޅުން

ރަނގަޅު ކުރެވޭނަމަ ރަނގަޅުކުރާށެވެ .އަދި ސްކީމުގައި ހުރި ނުކުތާތައް އަމިއްލައަށް ކުރާ ކަމެއްގެ

އަޅުދާސް ވަމުން ދިޔަ

ޝަރީކު ނުކުރުމަށް ގޮވާލުން  /ހިތްވަރުދިނުން /

ނޯޓް :ދީނުގެ ޙުކުމްތަކުގެ ވަކިވަކި ކަންތައްތައް ލިޔެފައިވާނާމަ ،މިއިން ޕޮއިންޓެއްގެ ދަށުން

ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް

 /ބާރުއެޅުން

ކޮންމެ ކަމަކަށް  2މާކުސް ޖުމުލަ  8މާކުސް

 " - 12ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނޭ ކިޔެނީ ﷲ  .1ﷲ އަށް އީމާންވުމަށް ގޮވާލުން  /ހިތްވަރުދިނުން

12

މިންވަރު ބެލުން

ނުވަތަ ދެ އާޔަތުގެ މާނަ
ލިޔޭ!
(  4މާކުސް )

ބިމުގައި ވާހާއެއްޗެއް (/ބިމުގައިވާ ހުރިހާއެއްޗެއް)
އުފެއްދެވި ( /ލެއްވެވި) ރަސްކަލާނގެއެވެ(.ﷲއެވެ).
 ....      .2

ހޭދަކުރާށެވެ ( / ".ﷲ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދެއްވި
ތަކެތިން ޚަރަދު ކުރާށެވެ).
 .....       .3
" އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަށް  (/ކަލޭމެންނަށްޓަކައި )
ﷲ ދެއްވި އެކަލާނގެ މުދަލުން ތިޔަބައިމީހުން
އެބައިމީހުންނަށް ހޭދަކުރާށެވެ ( / " .މާތްﷲ
ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދެއްވި މުދަލުން ޚަރަދު ކުރާށެވެ).

މަޢުލޫމާތު

ޚަލީފާވެރިންކަމުގައި ލެއްވިތަކެތީން ތިޔަބައިމީހުން

ޘަޤާފާ

"އެތަކެއްޗާއިމެދު އެކަލާންގެ ތިޔަބައިމީހުން

އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނު  -2010އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު – ކަރުދާސް  2ގެ މާކިންގ ސްކީމް

ގްރޭޑް  8ޞަފުޙާ 183

ޤުރްއާނުގެ ނައްޞުން ނުވަތަ ނައްޞުތަކުގެ މާނއިން ދީނުގެ ބައެއް ޙުކުމްތައް ނެރެން ދަންނަ

ކުރުމުގެ ގޮތުން ކީރިތި

ތިޔަބައި މީހުންނަށްޓަކައި ( /ކަލޭމެންނަށްޓަކައި)

ޤުރުއާނުގެ ދެ އާޔަތް

ލިޔެފައިވާނަމަ އާޔަތަށް މާކުސް ދޭށެވެ.

މާތްﷲ ކަން ޘާބިތު

....

ރަނގަޅުނަމަ މާނައަށް މާކުސް ދޭށެވެ .އަދި މާނަ ނުބައިކޮށް ލިޔެ އާޔަތް ރަނގަޅަށް

"އެކަލާނގެއީ  ( /ﷲ އީ )

ނޯޓް :އާޔަތް ލިޔެފައި އެއިގެ މާނަވެސް ލިޔެފައިވާނަމަ ،އާޔަތް ނުބައިވެފައި މާނަ

މިލްކުވެރި ފަރާތަކީ

ކޮންމެ ނުކުތާއަކަށް  2މާކުސް ޖުމުލަ  4މާކުސް

 - 13މުދަލުގެ ޙަޤީޤީ

       .1

13

ކަމަކަށް ބޮޑެތި

ފާފައޭ

ޙަދީޘް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.
އެ  4ކަމަކީ ކޮބާ؟

 .4ދޮގު ހުވާކުރުން

 .6އެހެންމީހުންގެ މައިންބަފައިންނަށް ހުތުރު
އެއްޗެހިގޮވުން  /ތިމާގެ މައިންބަފައިންނަށް

މަޢުލޫމާތު

 .5ދޮގު ހެކި ދިނުން

އަޚްލާޤު

(  4މާކުސް )

 .3މީހަކު މެރުން

އެއްޗެހި ގޮވުން
 .7އަވައްޓެރިޔާގެ އަންހެނުންނާއި ޒިނޭކުރުން
 .8ފަޤީރުވެދާނެކަމަށް ދަރިފުޅު މަރާލުން

އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނު  -2010އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު – ކަރުދާސް  2ގެ މާކިންގ ސްކީމް
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ބޮޑެތި ފާފަތައް އެނގިފައިވާ މިންވަރު ބެލުން

ލެއްވި ކީރިތި ރަސޫލާ 4 ،

 .2މައިންބަފައިންނަށް އުރެދުން

ކޮންމެ ޕޮއިންޓަކަށް  1މާކުސް ޖުމުލަ  4މާކުސް

 - 14ސަލާމާއި ޞަލަވާތް

 .1ﷲ އާ ޝަރީކު ކުރުން

14

އަށަގެންނެވުން ލާޒިމް

 .5ދަޢުވަތަށް އިޖާބަ ދިނުން

ކަންތައްތަކެއް ސުންނަތުން

 .6ކިނބިހި އެޅިމީހާ ޙަމްދު ކިޔުމުން އޭނާއަށް ހެޔޮ ދުޢާކުރުން

ޘާބިތު ވެއެވެ .އޭގެތެރެއިން

 .7ކަމެއްކޮށްދޭން ބުނެ ކުރާ ހުވާ ފުރިހަމަ ކުރުން

ކޮންމެވެސް  4ކަމެއް ލިޔޭ!

 .8އަނިޔާ ލިބޭ ފާރާތަށް ނަޞްރު ދިނުން
 .10ތެދުވެރިކަން  /ދޮގު ނުހެދުން
.11އަމާނާތްތެރިކަން  /ޚިޔާނާތްތެރި ނުވުން
.12އަވަށްޓެރިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުން
 .13ތިމާގެ މީހުންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުން
 .14ނުބައިކަމުގެ ބަދަލު ހެޔޮކޮށް ދިނުން
 .15މެހެމާނުންނަށް އޯގާތެރިވުން
.16ސަލާމްކުރުން  /ސަލާމް ގޮވުން

ބޭނުންކުރުން

(  8މާކުސް )

 .9ކަންކަމުގައި ނަޞޭޙަތްތެރިވުން

އަޚްލާޤު

މުޖުތަމަޢު އިޞްލާޙު ކުރުމުގައި ސުންނަތުގެ މުހިންމުކަން ދަރިވަރުންނަށް އެނގިފައިވާ މިންވަރު ބެލުން

ޤާއިމްކުރާ މީހާގެ ކިބައިގައި ،

 .4ދަޢުވަތު ދިނުން

ނޯޓް :މި ނޫނަނަސް ސުންނަތުން ޘާބިތުވާ ކަމެއް ލިޔެފައިވާނަމަ މާކުސް ދޭށެވެ.

އެއްގޮތަށް އުޚުއްވަތްތެރިކަން

 .3ޖަނާޒާގެ ފަހަތުން ދިއުން

 .17ކަށުނަމާދުގައި ބައިވެރިވުން
 .18ތަޢުޒިޔާ ކިޔުން
 .19ވަޅުލުމުގައި ބައިވެރިވުން
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ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތާ

 .2ބަލި މީހުންނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން

ކޮންމެ ކަމަކަށް  2މާކުސް ޖުމުލަ  8މާކުސް

 - 15ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި

 .1ސަލާމަށް ޖަވާބު ދިނުން

15

ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެންވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

.4

ތަޢުޒިޔާކިޔުން  /ހިތާމަގައި ބައިވެރިވުން

މިގޮތުން ގާތް ރަޙްމަތްތެރިއަކު މަރުވުމުން،

 .5ވަޅުލުމުގައި ބައިވެރިވުން

ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަންތައްތަކެއް  ،އޭނާގެ ޖަނާޒާގެ

އޭނާގެ ޖަނާޒާގެ ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން
ކުރެވިދާނެ  4ކަމެއް ލިޔޭ!
(  8މާކުސް )

 .6ދަރަނި އަދާކޮށްދިނުން

ބޭނުންކުރުން

އޭނާއާއެކު އޮތް ގާތްގުޅުން

 ،ދެމެހެއްޓުމަށް ،

 .7ހިނެއުމުގައި ބައިވެރިވުން

އަޚްލާޤު

ޖަނާޒާއާއި މެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ބޭނުންހިފަން ދަރިވަރުންނަށް އެގޭތޯ ބެލުން

.3

މައްޔިތާއަށް ހެއުދުޢާކުރުން

މަރުވުމަށްފަހުވެސް ދީނީގޮތުން ދެމިގެންދާކަން

ކޮންމެކަމަކަށް  2މާކުސް ޖުމުލަ  8މާކުސް

އަޚާއާއެކު އޮތް ގާތްގުޅުން ،އެ އަޚާ

.2

ކަށުނަމާދު ކުރުން

 .8ކަފުންކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން
 .9ވަޅު ކޮނުމުގައި ބައިވެރިވުން  /ސަންދޯއް
ޖެހުމުގައި ބައިވެރިވުން
 .10މަރުވި މީހާގެ ގޭގެ މީހުންނަށް ކާންދިނުން
 .11ވަޅުލުމުގެ ކަންތައްތަކަށް ޚަރަދުކުރުން
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 - 16މުސްލިމަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިއިރު އޭނާގެ

 .1ޖަނާޒާގެ ފަހަތުން ދިޔުން

