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ތއް
ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު ަ
 -1މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ4 Zοy‰Ïn≡uρ \'s#÷Ηäd ãβ#u™öà)ø9$# Ïμø‹n=tã tΑÌh“çΡ Ÿωöθs9 (#ρãxx. t⎦⎪Ï%©!$# tΑ$s%uρ] .
 [ Wξ‹Ï?ös? çμ≈oΨù=¨?u‘uρ ( x8yŠ#xσèù ⎯ÏμÎ/ |MÎm7s[ãΖÏ9 y7Ï9≡x‹Ÿ2މާނައަކީ" :ކާފިރުވީ މީހުން ބުންޏެވެ .އެކަލޭގެފާނުގެ
މައްޗަށް އެއްފަހަރާ ޤުރުއާން ބާވާނުލެއްވުނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ އެފަދައިންނެވެ) .އެބަހީ ތިމަން ރަސްކަލާނގެ
ޤުރުއާން ބާވައިލެއްވީ އެފަދައިން ބައިބަޔަށެވެ (.އެއީ ތިމަން ރަސްކަލާނގެ އެއިން ،ކަލޭގެފާނުގެ ހިތްޕުޅަށް
އ
ސާބިތުކަން ދެއްވުމަށްޓަކައެވެ .އަދި ތިމަން ރަސްކަލާނގެ އެޤުރުއާން ލަސްލަހުން ކިޔަވައި ދެއްވުމަކުން ކިޔަވަ ި
ދެއްވީމެވެ".
ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެ ު
ވމާއި ރައްކާތެރިކުރުމުގައި ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންހިފިދާނެ ކޮންމެވެސް ތިން ގޮތެއް މި
) 6މާކްސް(

އާޔަތުގެ އަލީގައި ލިޔާށެވެ!
ޖަވާބު:
 -1ޤުރުއާނުގެ ބައިބައި ވަކިވަކީން ކިޔެވުން
 -2ހިތު ދަސްކުރުން
 -3ލަސްލަހުން ކިޔެވުން  /ތަރުތީލުކޮށް ކިޔެވުން
 -4ތަޖްވީދަށް ކިޔުން
 -5ޤުރުއާނުގައިވާ ޙުކުމްތަކަށް ޢަމަލުކުރުން

ޤުރުއާން އުގަންނަ އިދިނުން  /ޤުރުއާނުގެ ޢިލްމު އުނގަންނައިދިނުން  /ތަފްސީރު ޢިލްމު އުގަންނައި ދިނުން
* މިމާނަ ދޭހަ ވާނަމަ ކޮންމެ ޕޮއިންޓަކަށް  2މާކްސް ޖުމުލަ  6މާކްސް
 -2މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ[ ô^Ïd‰y⇔sù y7În/u‘ Ïπyϑ÷èÏΖÎ/ $¨Βr&uρ ] .

މާނައަކީ" :އަދި ދަންނާށެވެ!

ކަލޭގެފާނުގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެ ދެއްވި ނިޢުމަތުގެ ވާހަކައިން ،ފަހެ ކަލޭގެފާނު ވާހަކަ ދައްކައި އުޅުއްވާށެވެ!"
މިއާޔަތުގައި އައިސްފައިވާ "ނިޢުމަތްތަކުގެ ވާހަކައިން" މިޢިބާރާތުގެ މުރާދު ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ތިން
) 6މާކްސް(

ކަމެއް ބުނެދޭށެވެ!
ޖަވާބު:
 -1ޔަތީމުކަމުގައި ވަނިކޮށް ހިޔާވަހިކަން ދެއްވުން ) ރައްކާތެރި ކަންދެއްވުން(
 -2ހިދާޔަތުގެ މަގު ދެއްވުން  /ޝަރީއަތް އުނގަންނައި ދެއްވުން
 -3މުއްސަނދިކަން ދެއްވުން  /ތަނަވަސްކަން ދެއްވުން  /ފުދުންތެރިކަން ދެއްވުން
 -4ރަސޫލުކަން ދެއްވުން  /ނަބީކަން ދެއްވުން
 -5އެކަލޭގެފާނަށް ޤުރުއާން ބާވާލެއްވުން
* މި މާނަ ދޭހަވާނަމަ ކޮންމެ ޕޮއިންޓަކަށް  2މާކްސް ޖުމުލަ  6މާކްސް
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 -3އުއްމު ސަލަމާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ވެއެވެ .އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ" .އެއްރެއަކު ކީރިތި
ހ
ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަވަހާރަފުޅު ލެއްޕެވުމަށްފަހު ތެދުވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .އެއަށްފަ ު
ވިދާޅުވިއެވެ" .ﺳﺒﺤﺎن اﷲ! )ﷲގެ ހުސްތާހިރު ވަންތަކަމާއެވެ!( ފިތުނަތަކުގެ ތެރެއިން މިރޭ ބާވާލެއްވުނީ ކޮންކޮން
ފިތުނައެއް ހެއްޔެވެ؟ އަދި ޚަޒާނާތަކުގެ ތެރެއިން ހުޅުވައި ދެއްވުނީ ކޮންކޮން ޚަޒާނާތަކެއް ހެއްޔެވެ؟ ތިޔަބައި
ނ
މީހުން ،ގޭގެ އަހުލުވެރިންނަށް ގޮވައި ހޭލައްވާށެވެ! ދުނިޔޭގައި ފޭރާންލައި އުޅެފައިވާ އަންހެނުންގެ ތެރެއި ް
އާޚި ަ
ރތް ދުވަހު އޮރިޔާން ޙާލުގައި އުޅެންޖެހެނީ ކިތައް އަންހެނުންނަށް ހެއްޔެވެ؟"
މިޙަދީޘުން ލިބޭ ފިލާވަޅުތަކުގެތެރެއިން ކޮންމެވެސް ހަތަރުކަމެއް ލިޔާށެވެ!
) 4މާކްސް(
ޖަވާބު:
 -1ޙައިރާންވެ ޢަޖައިބުވާ ޙާލަތްތަކުގައި ﺳﺒﺤﺎن اﷲ! ކިޔުން
 -2ނިދިން ހޭލެވުމާއި އެކު މާތް ﷲ ގެ ޛިކުރުކުރުން
އޅުން
 -3ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ރޭ އަޅުކަމަށް ހޭލެއްވުން  /ރޭ އަޅުކަމަށް ހޭލެއްވުން  /ދީނީ ކަންކަމަށް ބާރު ެ
 -4ބިރުވެރިކަން އިޙްސާސްވާ ހިނދު ނަމާދުކުރުމަށް އަވަސްވެގަތުން
) -5ޢިލްމުވެރިން( މީސްތަކުންނަށް އިރުޝާދު ދިނުން
 -6މީސްތަކުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން
 -7ރަނގަޅުކަންކަމާއި ނުބައި ކަންތައްވެސް މެދުވެރިވަނީ ﷲ ގެ ޙަޟުރަތުންކަން
 -8ﷲ އަށް އު ެ
ރދޭ މީހުންނަށް އާޚިރަތުގައި ހުރި ޙާލަތު )ކަންތައްތައް( ހަނދާންކޮށްދިނުން
 -9މުއްސަނދިކަމަކީ ހެޔޮ ޢަމަލު ނުކުރާނަމަ ޤިޔާމަތް ދުވަހު ފައިދާ ކުރާނެ ކަމެއް ނޫންކަން
 -10ވަނާތައް އެނގޭގޮތަށް ހެދުންލާ މީހުންނަށް އޭގެ އަދަބުހުރިކަން  /ޢައުރަ ނިވާކުރުމުގެ މުޙިންމު ަ
ކން
 -11ﷲގެ ނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރު ނުކުރާނަމަ ޤިޔާމަތްދުވަހު ﷲގެ ރުއްސެވުން ނުލިބޭނެކަން  /ޘަވާބު
ނުލިބޭނެކަން
 -12ރޭއަޅުކަން ކުރުމުގެ މުޙިން ު
މކަން
* ކޮންމެ ޕޮއިންޓަކަށް  1މާކްސް ޖުމުލަ  4މާކްސް
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 -4ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ " .ﷲ އާއި އެހެން އެއްޗަކާ
ޝަރީކު ނުކުރާ މީހާ އެކަލާނގެއާ ބައްދަލުވުމުން ) ެ
އބަހީ :މަރުވުމުން( އޭނާ ސުވަރުގެ ވަންނަހުއްޓެވެ .އަދި ﷲ
ނ
އާ އެހެން އެއްޗަކާ އެއްފަދަކޮށް ޝަރީކު ކުރާ މީހާ އެކަލާނގެއާ ބައްދަލުވުމުން )އެބަހީ :މަރުވުން( އޭ ާ
ނަރަކައަށް ވަންނަ ހުއްޓެވެ".
މިޙަދީޘުން ދޭހަވާ ތިންކަމެއް ބަޔާންކުރާށެވެ!
) 6މާކްސް(
ޖަވާބު:
 -1އާޚިރަތް ދުވަސް އަންނާނެކަން
 -2ޝިރު ު
ކ ކުރުން ޙަރާމްކަން  /ބޮޑު ފާފައެއްކަން  /ނުބައިކަން  /ޢަޛާބު ދެއްވާނެކަން  /ޝިރުކު ކުރުމުން
ދުރުހެލިވުމުގެ މުހިންމުކަން
 -3ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް ސުވަރުގެ ވަންނާނެކަން  /ޝަރީކު ނުކުރާމީހާގެ ދަރުމައިގެ ބޮޑުކަން
 -4ކުރާ ޢަމަލުތަކަށް ޤިޔާމަތްދުވަހު ޖަޒާ ދެއްވާނެކަން
 -5އަޅުކަމުގައި އިޚްލާޞްތެރިވުން
 -6ތައުޙީދުގެ މުހިންމުކަން  /އެއްކައުވަންތަ ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން
 -7ﷲ އާ އެއްފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވާކަން
 -8ﷲ އީ ޙައްޤު އިލާހުކަން
 -9ސުވަރުގެއާއި ނަރަކަ ވާކަން
* މި މާނަ ދޭހަވާނަމަ ކޮންމެ ޕޮއިންޓަކަށް  2މާކްސް ޖުމުލަ  6މާކްސް
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 -5މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައި ވެއެވެš⎥⎫Ïϑn=≈yèù=Ï9 tβθä3u‹Ï9 ⎯ÍνÏ‰ö6tã 4’n?tã tβ$s%öàø9$# tΑ¨“tΡ “Ï%©!$# x8u‘$t6s? ] .
[ #·ƒÉ‹tΡ

މާނައީ" :ޢާލަމްތަކަށް އިންޒާރު ކުރައްވާ ބޭކަލަކު ކަމުގައި ވުމަށް ،އެކަލާނގެ އަޅާއަށް ޤުރުއާން

ބާވާލެއްވި ކަލާނގެ މަތިވެރިވެ ވޮޑިގެންފިއެވެ".
މިއާތުން ދޭހަވާ ޢަޤީދާއާ ގުޅުންހުރި ތިން ކަމެއް ލިޔާށެވެ!
) 6މާކްސް(
ޖަވާބު:
 -1ޤުރުއާނަކީ ޙައްޤާއި ބާޠިލް ވަކިކުރާ ފޮތެއްކަން
ށކަން
 -2މުޙައްމަދުގެފާނު ފޮނުވުނީ މުޅި ދުނިޔެއަށްކަން  /އިންސީންނާއި ޖިންނީންގެ ގާތަ ް
 -3މުޙައްމަދުގެފާނުގެ މާތްކަން
 -4މުޙައްމަދުގެފާނަކީ ރަސޫލެއްކަން /ނަބިއްޔެއްކަން
ކން
 -5ޤުރުއާން ބާވާލެއްވީ މުޙައްމަދުގެފާނަށް ަ
 -6ރަސޫލުބޭކަލުން  /ނަބީ ބޭކަލުންނަކީ ﷲ ގެ އަޅުންކަން
 -7ﷲ ވޮޑިގެންވަނީ މަތީގައި ކަން
 -8ރަސޫލުންނަށް  /ނަބީންނަށް ފޮތް ބާވާލެއްވިކަން
* މި މާނަ ދޭހަވާނަމަ ކޮންމެ ޕޮއިންޓަކަށް  2މާކްސް ޖުމުލަ  6މާކްސް
 ނޯޓް "ޤުރުއާން ބާވާލެއްވީ ﷲ ކަން" މި ޖަވާބު ނުބައިކުރާށެވެ
 -6ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤު ވެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ޝަރުޢީ ޙުކުމްތަކުގެ އަސްލު ތަކަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟
) 4މާކްސް(
ޖަވާބު:
އން
 -1ކީރިތި ޤުރު ާ
 -2ސުންނަތް  /ޙަދީޘް
 -3އިޖްމާޢު
 -4ޤިޔާސް
* ކޮންމެ ޕޮއިންޓަކަށް  1މާކްސް ޖުމުލަ  4މާކްސް
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ށ
 -7ޙައްޖުސޫރަތުގެ  27އަދި  28ވަނަ އާޔަތުގެ މާނާގައި ވެއެވެ" .އަދި )އެތަނަށް( ޙައްޖުވުމަށް މީސްތަކުންނަ ް
ގޮވާލައްވާށެވެ! )އޭރުން( ކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ފައިމަގު ގައްޔާއި ،ސަވާރުވެތިބޭ ޙާލުގައި ދުރުމަގުތަކުން )ވެސް(
މީސްތަކުން އަންނަހުއްޓެވެ .އެއީ އެމީހުންނަށްޓަކައިހުރި )ދީނީ އަދި ދުނިޔަވީ( ލާބަތަކެއް ި
ލބިގަތުމަށްޓަކައެވެ .އަދި
ކަނޑައެޅިގެންވާ

ދުވަސްތަކެއްގައި

އެބައިމީހުންނަށް

އެކަލާނގެ

ރިޒްޤުގެ

ގޮތުގައި

ދެއްވި

ނަޢަމްޞޫފީގެ

ނިޢުމަތަށްޓަކައި މާތް ﷲ ގެ އިސްމުފުޅު ކިޔައި ޛިކުރު ކުރުމަށެވެ .ދެންފަހެ ،ތިޔަބައިމީހުން )އޭގެތެރެއިން ކަތިލާ
އެއްޗަކުން( ކާށެވެ! އަދި ދަތި ޙާލުގައިވާ ފަޤީރުންނަށް ވެސް ކާންދޭށެވެ!"
ހ .މިއާޔަތުގެ މާނައިގައި " އެބައިމީހުނަށްޓަކައި ހުރި ލާބަތަކެއް ލިބިގަތުމަށްޓަކައެވެ ".އޮތް ބަސްފުޅާމެދު
ވިސްނައި ޙައްޖުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ދުނިޔަވީ ފައިދާއެއް ލިޔާށެވެ!
ށ .މިއާޔަތުގައި "ކަނޑައެޅިގެންވާ ދުވަސްތަކޭ" އޮތް ބަސްފުޅުން އެ އިޝާރާތް ކުރައްވަނީ ކޮން ދުވަސްތަކަކަށް
ހެއްޔެވެ؟
ނ .މިއާޔަތުގެ މާނާގައި އައިސްފައިވާ "ނަޢަމްސޫފީގެ" ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކޮންމެވެސް ދެ ބާވަތެއް ބުނެދޭށެވެ!
) 6މާކްސް(
ޖަވާބު:

)ހ(
 ވިޔަފާރިކުރުން
 ތަނަވަސްކަން ލިބުން
 އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ތަޢާރަފް ވުން
 އެއްބައިވަންތަކަން އާލާވުން

)ށ (
 ޝައްވާލު ،ޛުލްޤަޢިދާ ،ޛުލްޙައްޖާ
 ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ  10ދުވަސް
 ޙައްޖުމަހުގެ  8ން  10އަށް
 އައްޔާމުއް ތަޝްރީޤުގެ ތިންދުވަސް )ޙައްޖުމަހުގެ ( 11،12،13

)ނ(
 ގެރިބަކަރި
 ގެރި
 ބަކަރި
 ޖަމަލު
* މި މާނަ ދޭހަވާނަމަ ކޮންމެ ޕޮއިންޓަކަށް  2މާކްސް ޖުމުލަ  6މާކްސް
ނޯޓް) :ނ( ގެ ޖަވާބުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ބާވަތަކަށް  1މާކްސް
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ގ
 -8ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި ކީރިތި ރަސޫލާ ޙަދީޘް ކުރެއްވި ބަސްފުޅެއްގެ މާނާގައި ވެއެވެ" .މުއުމިނު މައްޔިތާ ެ
މައްޗަށްވާ ދަރަނި އޭނާގެ ފަރާތުން އަދާކޮށްދީފުމަށް ދާންދެން އޭނާގެ ނަފްސު ހުންނާނީ އެލުވިފައެވެ".
) 6މާކުސް(

މިޙަދީޘްފުޅުން ދޭހަވާ ތިންކަމެއް ލިޔާށެވެ!
ޖަވާބު:
 -1ދަރަނި އަދާކުރުމަށް އިސްލާމްދީން ބާރުއަޅާ މިންވަރު  /ދަރަނި އަދާކުރުމުގެ މުހިންމުކަން
 -2މަރުވުމުގެ ކުރިން ދަރަނި އަދާކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން

 -3މައްޔިތާގެމަތިން ދަރަނި އަދާކުރުމަށް އަވަސްވެގަތުމުގެ މުހިންމުކަން /އަވަސްވެގަންނަން ޖެހޭނެކަން
ނ
 -4މައްޔިތާގެ ކިބައިން ދަރަނި އަދާކޮށްދިނުން އެއީ އޭނާގެ ޙައްޤުގައި ގާތްތިމާގެ މީހުން  /ރައްޓެހިން ކޮށްދިނު ް
އެދެވިގެންވާ ކަމެއްކަން  /ދިރިތިބީންނަށް ދަރަނި އަދާކޮށްދެވިދާނެކަން
އ ނުލިބޭނެކަން
 -5ދަރަނި އަދާކުރުމުގެ ކުރިން ނަފްސަށް ހަމަޖެހުމެ ް
 -6ގަޞްދުގައި ދަރަނި އަދާ ނުކުރުމުގެ ނުބައިކަން  /ފާފައިގެ ބޮޑުކަން
* މި މާނަ ދޭހަ ވާނަމަ ،ކޮންމެ ޕޮއިންޓަކަށް  2މާކްސް ޖުމުލަ  6މާކްސް

 -9އަންނަނިވި ޙާދިޘާ ކިޔުމަށްފަހު ތިރީގައިވާ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު ދޭށެވެ!

ޒާހިރު

ޙަޔާތުގެ

އޭނާގެ

ބައިވެރިޔަކަށް އިޚްތިޔާރުކުރީ އާމިނަތެވެ .ކައިވެނީގެ ރަން ކީ އެއްހާސް ރުފިޔާ އަށެވެ .ދެމީހުން ކައިވެނި ކުރި
ދުވަހު ،ކައިވެނި ކޮށްގެން ކޯޓުން ނުކުތްތަނާ ޒާހިރުގެ ބައްޕަ މަރުވި ޚަބަރު ލިބުމުން އަންހެނުން އޭނާގެ ގެއަށް
ފޮނުވާލުމަށްފަހު ގެއަށްވެސް ނުގޮސް ވަގުތުން

ފުރައިގެން ދިޔައީ ޒާހިރުގެ ބައްޕަގެ ރަށަށެވެ .ޒާހިރަކީ ޢާއިލާގައި

ހުރި އެންމެ ދޮށީ މީހާ އެވެ .ދެން ތިބީ ކުޑަކުދިންނެވެ .ވީމާ ،ޒާހިރަށް ޖެހުނީ އެކަނިވެފައިވާ މަންމަގާތުގައި
ކޮއްކޮމެންގެ ކަންތަކާ ޙަވާލުވެގެން ހުންނާށެވެ .ވީމާ ،އޭނާގެ އަންހެނުންގާތު ޒާހިރުގެ ރަށަށް އައު ަ
މށް އެދުނެވެ.
ނަމަވެސް އާމިނަތު އެކަމަށް އިންކާރު ކުރިއެވެ .ސަބަބެއްކަމަށް ބުނީ އޭނާގެ ރަށުން ބޭރަށްދާން ބޭނުން ނުވުމެވެ.
ޒާހިރު އާމިނަތަށް ވަރަށް ނަޞޭޙަތް ދިނުމަށްފަހުވެސް އެކަން ޤަބޫލު ނުކުރުމުން އެންމެ ފަހުން ތިންފަށްވަރިއަކުން
އެއްފަހަރާ ވަރި ކޮށްލިއެވެ.
ހ .ޒާހިރުއާއި އާމިނަތުގެ ކައިވެނި ރުޖޫޢަ ކުރެވޭނެކަން ނުވަތަ ނުކުރެވޭނެކަން ސަބަބާ އެކު ލިޔާށެވެ!
ށ .ޒާހިރު އެކައިވެނީގެ ރަ ް
ނ ދޭންޖެހޭނަމަ ދޭންޖެހޭނެ މިންވަރު ސަބަބާއެކު ލިޔާށެވެ!
ނ .ޒާހިރު އެކުރި ވަރިއަކީ ސުންނީވަރިއެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ސަބަބާއެކު ލިޔާށެވެ!
ރ .އާމިނަތަށް ޚަރަދު ދިނުން ޒާހިރުގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވާނެހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ނުވާނެ ހެއްޔެވެ؟ ސަބަބާއެކު ބަޔާން
ކުރާށެވެ!
ބ .އާމިނަތު ޢި ް
އދާގައި އިންނަން ޖެހޭނެކަން ނުވަތަ ނުޖެހޭނެކަން ސަބަބާއެކު ލިޔާށެވެ.
) 10މާކްސް(
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ޖަވާބު:
ހ -ރުޖޫޢައެއް ނުކުރެވޭނެ
ސަބަބު :ބާއިން ވަރިއަކުން ވަރިކުރުން  /ރޭ ނުކޮށް ވަރިކުރުން  /ތިންފަށް ވަރިއަކަށް ވާތީ
ށ -ރަންދޭން ޖެހޭނެ މިންވަރަކީ :ރަނުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި 500/ރުފިޔާ
ސަބަބު :ރޭނުކޮށް ވަރިކުރުން
ނ -ބިދުޢީ ވަރިއެއް /.ސުންނީ ވަރިއެއްނޫން
ސަބަބު :އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ވަރިއަކަށްވާތީ  /އެއްފަހަރާ ތިންވަރި ކުރީތީ
ރ -ނުވާނެ
ސަބަބު :ޝަރީޢަތުގައި ޚަރަދު ދިނުމަށް އައިސްފައި ނުވާތީ  /ބާއިންވަރިއަކަށް ވާތީ  /ރޭ ނުކޮށް ވަރިކުރުމުން /
ތިންފަށް ވަރިއަކަށް ވާތީ
ބ -ނުޖެހޭނެ
ސަބަބު :ރޭކުރުމުގެ ކުރިން ވަރިކުރުން

* ކޮންމެ ސުވާލަކަށް  2މާކްސް ޖުމުލަ  10މާކްސް ) ޙުކުމަށް  1މާކްސް ސަބަބަށް  1މާކްސް (
ދ
ށވެ .އަ ި
ނޯޓް :ސަބަބު ބަޔާންކުރާއިރު ،ޙުކުމް ނުބައިވެއްޖެނަމަ ސަބަބު ރަނގަޅުނަމަވެސް މާކްސް ނުދޭ ެ
ހަމައެކަނި
ސަބަބު ލިޔެފައިވާނަމަވެސް މާކްސް ނުދޭށެވެ.

ހަމައެކަނި ޙުކުމް ރަނގަޅަށް ލިޔެފައިވާނަމަ  1މާކްސް

ދޭށެވެ.
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 -10އަންނަނިވި މުޢާމަލާތްތަކުގައި ރިބާ ހިމެނޭކަން ނުވަތަ ނުހިމެނޭކަން ސަބަބާއެކު ލިޔާށެވެ!
ހ) 100 .ސަތޭކަ( ޑޮލަރަށް )1500ފަނަރަ ސަތޭކަ( ރުފިޔާ އަތުން އަތަށް ބަދަލުކުރުން
ށ .ތިންގުރާމުގެ ބައު ރަންފަށަކަށް ދެ ގުރާމުގެ އައު ރަންފަށެއް ބަދަލުކުރުން
ނ) 500 .ފަސްސަތޭކަ( ކިލޯ ފަރުމަހުގެ ބަދަލުގައި )1000އެއް ާ
ހސް( ކިލޯ ކަނޑުމަސް ދިނުން
ރ) 10 .ދިހަ( ކިލޯ މޮޅު ހަނޑުލުގެ ބަދަލުގައި ) 15ފަނަރަ( ކިލޯ ދެރަ ހަނޑޫ ވަގުތުން ބަދަލުކުރުން
ބ .އެއް އަހަރުފަ ު
ހން އަނބުރާ ދައްކާއިރު )550ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާ ދިނުމަށް ޝަރުޠުކޮށް 500
)ފަސްސަތޭކަ(ރުފިޔާ ދަރަންޏަށް ދިނުން
) 10މާކްސް(
ޖަވާބު:
ހ -ނުހިމެނޭ
ސަބަބު :ޖިންސު ތަފާތުވީމާ
ށ -ހިމެނޭ
ސަބަބު :ރިބާ ހިމެނޭ ބާވަތަކަށްވެފައި އިތުރުކުރުން  /ރިބާ ހިމެނޭ އެއްޖިންސުގެ ދޭތިކަމަށްވެފައި އިތުރު ކުރާތީ
ނ -ނުހިމެނޭ
ސަބަބު :ރިބާ ނުހިމެނޭ ދޭތި ކަމަށް ވާތީ
ރ -ރިބާ ހިމެނޭ
ސަބަބު :ރިބާހިމެނޭ ބާވަތަކަށް ވެފައި އިތުރުކުރުން  /ރިބާ ހިމެނޭ އެއްޖިންސުގެ ދޭތިކަމަށްވެފައި އިތުރުކުރުން
ބ -ރިބާ ހިމެނޭ
ސަބަބު :ރިބާހިމެނޭ ބާވަތަކަށް ވެފައި ދަރަންޏަށް އިތުރުކުރަން ޝަރުތު ކުރާތީ

ކޮންމެ ސުވާލަކަށް  2މާކްސް ޖުމުލަ  10މާކްސް ) ޙުކުމަށް  1މާކްސް ސަބަބަށް  1މާކްސް (
ވ .އަދި
ށ ެ
* ނޯޓް :ސަބަބު ބަޔާންކުރާއިރު ،ޙުކުމް ނުބައިވެއްޖެނަމަ ސަބަބު ރަނގަޅުނަމަވެސް މާކްސް ނުދޭ ެ
ހަމައެކަނި
ސަބަބު ލިޔެފައިވާނަމަވެސް މާކްސް ނުދޭށެވެ .ހަމައެކަނި ޙުކުމް ރަނގަޅަށް ލިޔެފައިވާނަމަ  1މާކްސް ދޭށެވެ.
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 -11މުސްލިމުންގެ މުދަލާއި ބިން ފޭރިގަތުމަށާއި ،މުސްލިމުންގެ ޙަޟާރަތު ފުނޑުފުނޑުކޮށް މުސްލިމުންގެ ވުޖޫދު
ފޮހެލުމަށް ޢަސްކަރީ ގޮތުން  2ޤަރުނުގެ ދިގު މުއްދަތަށް ހިންގި ޞަލީބީ ހަނގުރާމައިން ބަލިވުމުން ،ޣައިރު
މުސްލިމުންނަށް ލިބުނު ތަޖުރިބާއަކީ މުސްލިމުން އެބައިމީހުންގެ ދީނުގައި ޘާބިތުވެގެން ތިބިހާ ހިނދަކު އެބައިމީހުން
އަޅުވެތިކޮށްގެން ނުގެންގުޅެވޭނެ ކަމެވެ .މިހެންވެ އެބައިމީހުން މަސައްކަތް ފެށީ މުސްލިމުން ފިކުރީ ހަނގުރާމައިގެ
ދަލުގައި ޖެއްސު ަ
މށެވެ.
އ
މިގޮތުން މިޒަމާނުގައި މުސްލިމުން ފިކުރީގޮތުން އަޅުވެތިކުރުމަށް އެބައިމީހުން ބޭނުންކުރަމުންދާ  4ކަމެ ް
ނުވަތަ  4ގޮތެއް ބަޔާންކުރާށެވެ!
) 8މާކްސް(
ޖަވާބު:
 -1މުސްލިމުންގެ ޢަޤީދާ ބަލިކަށި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން
 -2ތަޢުލީމީ މަންހަޖު ބަދަލުކުރުން  /ބަދަލު ކުރުވުން
 -3ޘަޤާފީގޮތުން އެކިއެކި ތަމްރީނުތައް ދިނު ް
ނ  /އެމީހުންގެ ޘަޤާފަތް ފެތުރުން
 -4އެކިއެކި ވޯކްޝޮޕްތައް ބާއްވައިގެން ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާދިނުން
 -5އަސްކަރީގޮތުން އެ ީ
ހތެރިކަން ފޯރުވުން
 -6މަދަނީ  /ޢުމްރާނީ  /ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ނަމުގައި މުސްލިމުންގެ ފިކުރާއި ކުޅުން
 -7މުސްލިމު ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެދުގައި ފިތުނަ އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން  /މުސްލިމު ދައުލަތްތަކުގެ މެދުގައި
ފިތުނަ އުފެއްދުން
 -8ޑިމޮކްރަސީގެ ނަމުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް  /ކުރާ ކަންތައްތައް
 -9އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަމުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް  /ކުރާ ކަންތައްތައް
 -10އިސްލާމީ ޝަޚުޞިއްޔަތު ނައްތާލަން މަސައްކަތް ކުރުން
 -11ދީނީ ހޭލުންތެރިކަމާ ދުރު ކުރުން  /އިސްލާމީ އުޞޫލުތަކާ ދުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން
 -12މުސްލިމުންނަށް ނިކަމެތިކަން ލިބޭފަދަ ލިޔުންތައް ލިޔުން
 -13މީޑިއާ ބޭނުންކޮށްގެން ނުފޫޒު ފޯރުވުން
* މިފަދަ ކޮންމެ ޕޮއިންޓަކަށް  2މާކްސް ޖުމުލަ  8މާކްސް
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 -12އަލްއިމާމު އަބޫޙަނީފާއަކީ ފިޤުހީ ހަތަރު މަޛުހަބުގެ އިމާމުންގެ ތެރެއިން އެއް އިމާމެވެ .އެކަލޭގެފާނަކީ
ވިސްނުންފުޅު ތޫނު ބޭކަލެކެވެ .އަލްއިމާމު އަބޫޙަނީފާ އެންމެ ފުރަތަމަ އުނގެނިވަޑައިގަތީ "އިލްމުލް ކަލާމް"
އެވެ .އެއަށްފަހު ޙަދީޘާއި ފިޤުހު ޢިލްމު ޙާޞިލް ކުރެއްވިއެވެ .ފިޤުހު ޢިލްމު ޙާޞިލް ކުރެއްވީ ޙައްމާދު ބުން
އަބީ ސުލައިމާނުގެ އަރިހުންނެވެ .އަދި އިބްރާހީމުއް ނަޚަޢީ އާއި ޝަޢުބީގެ އަރިހުންވެސް ޢިލްމު ޙާޞިލް
ކުރެއްވިއެވެ .ޙައްމާދު ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރައްވަންދެންވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުން އަބޫޙަނީފާ އިލްމީ
ތަޖްރިބާ އާއި މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވަމުން ގެންދެވިއެވެ.
ނ
އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ޚުލާޞާއާމެދު ވިސްނުމަށްފަހު ކިޔަވާކުދިން ،އެކުދިންގެ ޢިލްމު ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތު ް
ކުރުން މުހިއްމު ހަތަރު ކަމެއް ލިޔާށެވެ!
) 8މާކުސް(
ޖަވާބު:
 -1ޝަރީޢަތުގެ ޢިލްމަށް އަހައްމިއްޔަތުކަން ދިނުން
 -2މީހެއްގެ  /މުދައްރިސުންގެ ގާތުން ޢިލްމު އުގެނުން
 -3ޢިލްމު ޙާޞިލްކުރުމަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރުން
 -4ދުނިޔަވީ ޢިލްމަށްވެސް އަހައްމިއްޔަތުކަން ދިނުން
 -5ގިނަ މުދައްރިސުން ގާތުން އުގެނުން
 -6ތަފާތު ޢިލްމު އުނގެނުމަށް އަހައްމިއްޔަތު ދިނުން
* މިފަދަ ކޮންމެ ޕޮއިންޓަކަށް  2މާކްސް ޖުމުލަ  8މާކްސް

 -13އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދުގެ ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން  4ކަމެއް ލިޔާށެވެ!
) 4މާކްސް(
ޖަވާބު:
 -1އިލާހީ މަޞްދަރުގެ މައްޗަށް ޤާއިމުވެގެންވުން  /ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވުން
 -2ދެފަރާތުން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ނެގުން
 -3ޘާބިތުކަމާއި ބަދަލުވުން
ހމަކަން
 -4މާއްދިއްޔާތައި ރޫޙާނިއްޔަތުގެ ހަމަ ަ
 -5ޖަމާޢަތުގެ މަޞްލަޙަތާއި ފަރުދުންގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނިފައިވުން
* ކޮންމެ ކަމަކަށް  1މާކްސް ،ޖުމްލަ  4މާކްސް
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ރ
 -14ﷲގެ މަޚުލޫޤުންނަށް އޯގާތެރިވުމަކީ އިންސާނާގެ ފިޠުރަތުގައި މާތްﷲ ލައްވާފައިވާ ވަރަށް މަތިވެ ި
ސިފައެކެވެ .އަދި ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ވަނީ އޯގާތެރިކަމުގެ ރިވެތި ނަމޫނާ
ދައްކަވާފައެވެ .މިގޮތުން މީސްތަކުންނަށް އޯގާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކީރިތި ރަސޫލާ ދައްކަވާފައިވާ ރިވެތި ނަމޫނާގެ
ތެރެއިން  2ކަމެއް ބަޔާންކުރާށެވެ!
) 4މާކްސް(
ޖަވާބު:

.1

ވން.
ރ ު
ނށް އޯގާތެ ި
ކުޑަކުދިން ަ

 .2ކީރިތި ރަސޫލާގެ ކާފަދަރިކަލުން ޙަސަނުގެފާނަށް ބޮސްދެއްވުން
 .3ހަސަނުގެފާނަށް ބޮސްދެއްވުމުން ޞަހާބީ ބޭކަލަކު އެކަލޭގެފާނުގެ  10ދަރިންތިބިއިރު ދުވަހަކުވެސް ބޮސް
ނުދެއްވާކަމަށް ވިދާޅުވުމުން " އޯގާތެރި ނުވާ މީހުންގެ މައްޗަށް އޯގާތެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ ".މިހެން ޙަދީޘް
ކުރެއްވުން
 .4އަޢުރާބީއަކު ކީރިތި ރަސޫލާ އަރިހުގައި ،ކަލޭގެފާނު ތުއްޕުޅުބޭފުޅުންނަށް ބޮސްދެއްވަންތޯ ސުވާލުކުރުމުން،
ރަސޫލާ ތުއްޕުޅު ބޭފުޅުންނަށް ބޮސް ދެއްވާ ވާހަކަ ޙަދީޘް ކުރެއްވުން.

ނ.
ތވު ް
ނށް އޯގާތެރިކޮށް ހިއް ެ
 .5ޚާދިމުން ަ
 .6އެކަލޭގެފާނު ފަރިއްކުޅުއްވާތަކެތި ޚާދިމުންނަށްވެސް ކާންދެއްވުން
 .7ޚާދިމުންނަށް ނުކުރެވޭވަރުގެ ބުރަމަސައްކަތް ޙަވާލު ނުކުރުމަށް އަމުރު ކުރެއްވުން
 .8މިސްކިތު ޙަރިންމަ ހަޑިކުރި މީހާއާއި މުޢާމަލާތް ކުރެއްވިގޮތް
 .9ކުޑަކުދިންގެ ރުއިމުގެ އަޑު އިވިވަޑައިގަތުމުން ނަމާދު އަވަސް ކުރެއްވުން
 .10ދީނަށް ދަޢުވަތު ދެއްވުމުގައި އޯގާތެރި ވެވަޑައިގަތުން
 .11ހަނގުރާމަތަކުގައި ޢަދުއްވުންނަށް އޯގާތެރި ވެވަޑައިގަތުން
 .12ހުވަފަތް އަންހެނުނަށް އޯގާތެރި ވެވަޑައިގަތުން
 .13މިސްކީނުންނަށް އޯގާތެރި ވެވަޑައިގަތުން
* ކޮންމެ ޕޮއިންޓަކަށް  2މާކްސް ޖުމުލަ  4މާކްސް
)މި ނޫނަސް ކީރިތި ރަސޫލާގެ އަރިހުން ޘާބިތުވާ އިންސާނުންނަށް އޯގާތެރި ވުމުގެ ކަމެއް ނުވަތަ މިސާލެއް
ލިޔެފައި ވީނަމަވެސް ރަނގަޅު ކުރާށެވެ( .
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 -15ﷲ އަށްޓަކައި މީހުންނާއި ރައްޓެހިވެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގައި ސަމާލުވާންޖެހޭ  2ކަމަކާއި ،ﷲ އަށްޓަކައި
މީހުންދެކެ ރުޅިއައުމުގައި ސަމާލުވާންޖެހޭ  2ކަމެއް ބަޔާންކުރާށެވެ!

) 8މާކްސް(

ޖަވާބު:

ރަހްމަތްތެރިވުމުގައި ސަމާލުވާންވީ ކަންތައްތައް
 -1ތަޤުވާވެރިންނާއި ރައްޓެހިވުން  /ތަޤުވާ ވެރިޔަކަށްވުން
 -2އަޚްލާޤު ރަނގަޅު މީހުންނާއި ރައްޓެހިވުން  /ރަނގަޅު މީހަކަށްވުން
 -3މީހެއްގެ ފަރާތުން ލިބިދާނެ ޒާތީފައިދާއަށް ނުބަލާ ހަމައެކަނި ﷲގެ ރުހިވޮޑިގަތުން ހޯދުމަށް ރައްޓެހިވުން
 -4ހެޔޮކަންތައްތަކުގައި އެހީތެރިވެދޭ މީހަކަށްވުން

ރުޅިއައުމުގައި ސަމާލުވާންވީ ކަންތައްތައް
 -1ނުބައި އަޚްލާޤުގެ ވެރިންނާއި ރަޙްމަތްތެރި ނުވުން  /ނުބައި އަޚްލާޤުގެ ވެރިންދެކެ އެ ނުބައި އާދަތަކުގެ
ސަބަބުން ރުޅިއައުން
މ އެމީހަކު ދެކެ ރުޅި އައުން
 -2ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާނަ ަ
 -3ޒާތީ މަޤުޞަދެއް ޙާޞިލްކުރުމަށް މީހަކު ދެކެ ރުޅި ނައުން
 -4މީހެއްގެ ސިފަ ހުތުރުވުމުން ރުޅި ނައުން
 -5މީހެއްގެ ފަޤީރުކަމުން މީހަކު ދެކެ ރުޅި ނައުން
* މި މާނަ ދޭހަވާ ގޮތައް ލިޔެފައިވާނަމަ ކޮންމެ ޕޮއިންޓަކަށް  2މާކްސް ޖުމުލަ  8މާކްސް
 -16ތިޔަ ދަރިވަރު ،ރައްޓެހި ކުދިބަޔަކާއެކު މަގުމަތީގައި ކުޅެން އުޅޭއިރު ނުވަތަ މަޑުކޮށްލައިގެން ހުންނައިރު،
ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ސުންނަތާ އެއްގޮތަށް އުޅުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ
ތެރެއިން ،އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތުން ޘާބިތުވާ  4ކަމެއް ބުނެދޭށެވެ!
) 8މާކްސް(
ޖަވާބު:
 -1އިސްދަށަށް ޖަހައިގެން ތިބުން  /ޙަރާމް ބެލުންތައް ނުބެލުން
ރން
 -2މީހުންނަށް އުނދަގޫ ވާފަދަކަމެއް ނުކުރުން  /މީހުންނާ ނުފޮށުން  /މަލާމާތް ނުކު ު
 -3ސަލާމުގެ ޖަވާބު ދިނުން
 -4ހެޔޮކަންތައްތަކަށް އަމުރު ކުރުން
 -5ނުބައިކަންތައްތައް މަނާކުރުން
 -6މީހުންނަށް އުނދަގޫވާގޮތައް މަގު ަ
މތީގައި ހުންނަ ތަކެތި ނެގުން  /މަގުމައްޗަށް ކުނި ނޭޅުން
 -7ސަލާމް ކުރުން  /ގޮވުން
* ކޮންމެ ޕޮއިންޓަކަށް  2މާކްސް ޖުމުލަ  8މާކްސް
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