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ކގެ ޖަވާބުތައް
ސުވާލުތަ ު
 -1ކީރިތި ޤުރްއާން ޖަމްޢުކުރުން ތިން ގޮތަކަށް ޢިލްމުވެރިން މާނަކުރައްވާފައިވެއެވެ .އޭގެ ތެރެއިން  2ގޮތެއް
ލިޔާށެވެ!
) 2މާކުސް(
ޖަވާބު:
 ހިތްތަކުގައި ރައްކާތެރިކުރުން
 ލިޔެ ރައްކާތެރިކުރުން /ޗާޕްކުރުން
 ޤުރްއާން ރިކޯޑުކޮށްގެން ރައްކާކުރުން
 ސީޑީ ފަދަ ތަކެތީގައި ރައްކާކުރުން
* ކޮންމެ ކަމަކަށް  1މާކުސް ޖުމްލަ  2މާކުސް
ސ
 -2ޒަލްޒަލާ ސޫރަތުގެ  7ވަނަ އާޔަތާއި  8ވަނަ އާޔަތުގެ މާނައިގައި ވަނީ " ،ފަހެ ޒައްރެއްގެ މިންވަރު ވިޔަ ް
ހެޔޮ ކަމެއް ކޮށްފި މީހާ  ،އޭނާ އެކަން ދެކޭނެއެވެ .އަދި ޒައްރެއްގެ މިންވަރު ވިޔަސް ނުބައި ކަމެއް ކޮށްފި މީހާ
އޭނާ އެކަން ދެކޭނެއެވެ".
މއް ލިޔާށެވެ!
އިސްވެދިޔަ އާޔަތުގެ މާނައިން ދޭހަވާ  2ކަ ެ
) 3މާކުސް(
ޖަވާބު:
 .1ޤިޔާމަތް ދުވަހު އިންސާނާގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ސިއްރުވެގެން ނުވާނެކަން
 .2ޤިޔާމަތް ދުވަހު އިންސާނާ ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގެ ހިސާބު ބެއްލެވޭނެކަން
 .3މާތް ﷲ ގެ ޢިލްމުގެ މަތިވެރިކަން
 .4ޖަޒާ ދެއްވުމުގެ ފުރިހަމަކަން  /ﷲ ގެ ޢަދުލުވެރިކަން
 .5ޢަމަލުކުރުމުގައި އިޚްތިޔާރު ދެއްވާފައިވާކަން
 .6ޢަމަލުތަކަށް ޢަޛާބު ދެއްވާނެކަން
 .7ޢަމަލުތަކަށް ޘަވާބު ދެއްވާނެކަން
* މިފަދަ ކޮންމެ ކަމަކަށް  1.5މާކުސް ޖުމްލަ  3މާކުސް

އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު – މާކިން ސްކީމް I

އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާން  2011ޑީ.ޕީ.އީ

3

 -3ރަސްމީކޮށް

ސުންނަތް

ލިޔުމަށް ޢުމަރު ބުން

ޢަބްދުލްޢަޒީޒު

އަމުރުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން،

އެކަމަށް

އިޖާބަދެއްވައި ،ޙަދީޘް ފޮތެއް ފުރަތަމަ އެކުލަވައި ލެއްވީ ކޮން ބޭކަލެއް ހެއްޔެވެ؟
) 2މާކުސް(
ޖަވާބު:


މުޙައްމަދު ބުން މުސްލިމު  /މުޙައްމަދު ބުން މުސްލިމު އައްޒުހުރީ



އައްޒުހުރީ



އިބްނު ޝިހާބު

* ނަން ލިޔުމަށް  2މާކުސް

 -4ޙަދީޘް ޞައްޙަވުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން  2ޝަރުޠެއް ލިޔާށެވެ!
) 2މާކުސް(
ޖަވާބު:
 .1އެ ޙަދީޘް ރިވާކުރާ ރާވީއަކީ ޢަދުލުވެރިއަކު ކަމުގައިވުން
 .2އެ ޙަދީޘްގެ ރާވީއަކީ ދަސްކުރުމުގެ ބާރުގަދަ މީހަކު ކަމުގައިވުން  /ޟަބްތު ބާރުގަދަވުން
ތނާ ހަމައަށް އެ ޙަދީޘްގެ ސަނަދު މެދުނުކެޑި ދެމިގެންގޮސް ގުޅިފައިވުން
 .3އެ ޙަދީޘްގެ މަ ު
އ ޙަދީޘްގެ ރާވީއަށްވުރެ ބޮޑަށް އިތުބާރުލިބިފައިވާ ރާވީއަކު ރިވާކުރާ ޙަދީޘަކާ ޚިލާފުވާ ޙަދީޘަކަށް
ެ .4
ނުވުން  /ޝާޛް ނުވުން
 .5އެ ޙަދީޘް ބަލިކަށި ކުރުވާފަނިވި އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތުން  /ޢިއްލަތެއް ނެތުން
* ކޮންމެ ޝަރުޠަކަށް  1މާކުސް ޖުމްލަ  2މާކުސް
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 -5ޙަދީޘެއްގެ މާނައިގައި ވެއެވެ" .ކަނުއަނދިރި ރެއެއްގެ އަނދިރިގަނޑު ފަދަ ފިތުނަތަކެއް ކުރިމަތިވުމުގެ ކުރިން
ހެޔޮ ޢަމަލުކުރުމަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ .އެހައިރުން ހެނދުނު މުއުމިނެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަ މީހާ ހަވީރު ހުންނާނީ
ކާފިރެއްގެ ގޮތުގައެވެ .ނުވަތަ ހަވީރު މުއުމިނެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަ މީހާ ހެނދުނު ހުންނާނީ ކާފިރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
އަދި ދުނިޔޭގެ ފަނާވަނިވި މުދާކޮޅަކަށް އޭނާ ދީން ވިއްކާލާނެއެވެ".

މިޙަދީޘްގައި ދަށުރޮނގު ދަމާފައިވާ ބައިން
) 3މާކުސް(

ދޭހަވާ  2ކަމެއް ލިޔާށެވެ!
ޖަވާބު:
 .1މީސްތަކުންގެ އީމާންކަން

ކުޑަވަމުން ދާނެކަން /

ޢަޤިދާ ބަލިކަށި ވާނެކަން  /އީމާންކަން

ބަލިކަށިވާނެކަން
 .2ދީނުގައި ހިފަހައްޓައިގެން އެއް ގޮތެއްގައި ހަރުދަނާކަމާއެކު ތިބުން އުނދަގޫވާނެކަން
ދލެއް އަވަސްކަން
 .3އެއްވެސް ބަލާލުމެއް ނެތި މީހުންގެ ބަހަށް ހެއްލިގެން ާ
 .4މުދަލަށް ދަހިވެތިވެފައިވާލެއް ބޮޑުކަން
 .5ދީނަށް ދޭ އަހަންމިއްޔަތު ކުޑަވުން
 .6މާއްދިއްޔަތަށް ހެއްލިފައިވުން  /ދުނިޔެއަށް ދޭ އަހަންމިއްޔަތު ބޮޑުވުން
 .7ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދެވިފައިވާކަން
* މިފަދަ މިމާނަ ދޭހަވާ ކޮންމެ ކަމަކަށް  1.5މާކުސް ޖުމުލަ  3މާކުސް

ލޔާށެވެ!
ކން ި
ޙއްދު ވަކިވަ ީ
ނންގެ ަ
އރު މުޙުޞަ ު
ނއި ޣަ ި
ނ ާ
ޞނު ް
ރއިން މުޙު ަ
ނގެ ތެ ެ
 -6ޒިނޭކުރާ މީހު ް
) 2މާކުސް(
ޖަވާބު:

ރމެވެ.
އން ތަޅާ މެ ު
ލ ި
މވެ / .ހި ަ
ނ ތަޅާ މެރު ެ
އ ް
 .1މުޙުޞަނުގެ ޙައްދަކީ ރަޖަމުކުރުމެވެ / .ކުދި ހިލަ ި
ހށް އަރުވާލު ެ
ދވަ ަ
އ އަހަރު ު
ރން ޖެހުމާއެކު އެ ް
ޙ ް
 .2ޣައިރު މުޙުޞަނުގެ ަ
މވެ.
އދަކީ ސަތޭކަ އެތިފަހަ ު
* ނުކުތާއަކަށް  1މާކުސް ،ޖުމްލަ  2މާކުސް
) 2މާކުސް(

އޔެވެ؟
ވ ޙާލަތަކީ ކޮބައިހެ ް
މ ާ
ކރުން ޙަރާ ް
ވނި ު
 -7ކައި ެ
ޖަވާބު:

މ
ވނަ ަ
ދނެކަމަށް ކަށަވަރު ާ
ވވި ާ
ވރި ެ
ނޔާ ެ
ތން އަނބިމީހާއަށް އަ ި
މނީ ގޮ ު
ވނިކޮށްފިނަމަ ޖިސް ާ
 .1ކައި ެ
ވވި ާ
ރ ެ
ނޔާވެ ި
ށ އަ ި
މހާއަ ް
ނހެން ީ
ދނެ ކަމަށް ކަށަވަރުވާ ނަމަ.
ވނި ކޮށްފިނަމަ މާލީ ގޮތުން ،އަ ް
 .2ކައި ެ
ވނަމަ.
ނ ާ
ޤ ް
ނކަން ޔަ ި
ދ ެ
ވވި ާ
ރ ެ
ނޔާވެ ި
އ ި
މހާ އަށް ަ
ހން ީ
އން ެ
ގން ަ
ވނިކޮށް ެ
 .3ކައި ެ
އވާނަމަ  2މާކސް
* މިފަދަ ޙާލަތެއް ލިޔެފަ ި
އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު – މާކިން ސްކީމް I
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 -8ވަލީމާއަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކުރުމާއެކު އެކަމުގެ ޙުކުމް ލިޔާށެވެ!
) 2މާކުސް(
ޖަވާބު:
 ވަލީމާއަކީ ކައިވެނީގެ ސަބަބުން ތައްޔާރުކުރާ ކެއުމެވެ /.ކައިވެނި ޕާޓީ  /ކައިވެނި ސައި
ޙުކުމް :ސުންނަތެކެވެ /.މުޞްތަޙައްބު /މަންދޫބު
* ނުކުތާއަކަށް  1މާކުސް ،ޖުމްލަ  2މާކުސް
ހ
 -9ކީރިތި ރަސޫލާ øގެ ޙަދީޘެއްގެ މާނައިގައި ވެއެވެ" .އެމީހެއްގެ ދީންވެރިކަމާއި އަޚްލާޤަށް ތިޔަބައިމީހުން ރު ޭ
އފިނަމަ ފަހެ އެމީހަކާ ދެވާހުށިކަމެވެ! ތިޔަބައިމީހުން އެފަދައިން ކަންތައް
މީހަކު ކައިވެންޏަށް އެދި ހުށަހަޅަ ި
ލޔާށެވެ!
ނުކޮށްފިނަމަ ބިމުގައި ފިތުނައާއި ފަސާދަ ފެތުރިދާހުއްޓެވެ ".މިޙަދީޘުން ދޭހަވާ  2ކަމެއް ި
) 3މާކުސް(
ޖަވާބު:
 .1ކައިވެނިކުރުމަށް ދީންވެރި އަޚްލާޤު ރަނގަޅު މީހުން އިޚްތިޔާރުކުރުމުގެ މުހިންމުކަން
 .2ދީންވެރި އަޚްލާޤު ރަނގަޅު މީހުންނާ ކައިވެނި ކުރުމަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ހަމަޖެހުން ފެތުރިގެންދާ ކަމެއްކަން
ކއިވެނި ކުރުމަކީ ޢާއިލާއާއި މުޖުތަމަޢުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފެދޭނޭ
 /އަޚްލާޤު ރަނގަޅު ނޫން މީހުންނާ ަ
ކަމެއްކަން  /އިސްލާމްދީނަކީ މުޖުތަމުގެ ހަމަޖެހުމަށް ލޯބިކުރާ ދީނެއްކަން
 .3އަންހެނެއްގެ ކައިވެންޏަށް އެދި ދީންވެރިއަކު ހުށަހަޅައިފިނަމަ އޭނާއާ ކައިވެނިކޮށްދިނުމަކީ ވަލީވެރިޔާއަށް
މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެއްކަން
ޤ ރަނގަޅު މީހުންނަށް އިސްކަންދޭން ޖެހޭނެކަން
 .4ކައިވެނިކުރުމަށް ދީންވެރި އަޚްލާ ު
* މި މާނަ ދޭހަވާނަމަ ނުކުތާއަކަށް  1.5މާކުސް ،ޖުމްލަ  3މާކުސް
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 -10އިބްރާހީމުގެ އަތުގައި އޮތް ދެ އަވިއައިނު ވެސް އޭނާ ވިއްކީ އަޙްމަދަށެވެ .އެއް އަވިއައިނަކީ  18ކެރެ ް
ރަނުގެ ދުނިގަނޑެއް ލާފައިވާ އައިނެކެވެ .ދެވަނަ އައިނަކީ އާދައިގެ އަވިއައިނެކެވެ .މިދެ އައިނު ވެސް ވިއްކީ
ނ
ވަގުތުން އަގު އަދާކުރާ ގޮތަށެވެ .ރަން ދުނިގަނޑުލީ އައިނު ބޭނުންކުރަނީ އަޙުމަދެވެ .އަނެއް އައިނު އަޙްމަދު ދި ީ
އޭނާގެ އަންހެން ކޮއްކޮއަށެވެ.
)ހ( މި ވިޔަފާރީގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އަދި ސަބަބު ބަޔާންކުރާށެވެ!

) 3މާކުސް(

)ށ( އެ ދެމީހުން )އަޙްމަދާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮ( އެ ދެއައިނު ބޭނުން ކުރުމުގެ ޙުކުމް ވަކިވަކިން ލިޔާށެވެ!
) 2މާކުސް(
ޖަވާބު:
)ހ(  -ޙުކުމް :ޞައްޙަވާނެ /ހުއްދަވާނެ
 ސަބަބު :އަގު ވަގުތުން އަދާކުރުން ހުއްދަ  /ހުއްދަ ވިޔަފާރިއަކަށް ވާތީ  /މަނާވާ އެއްވެސްސަބަބެއް ނެތުން
)ށ(  -އަޙްމަދު އެ ރަން އައިނު އެޅުން ޙަރާމް/ހުއްދައެއް ނުވާނެއެވެ.
 އަޙްމަދުގެ އަންހެން ކޮއްކޮ އެ އައިނު އެޅުން ހުއްދަ* )ހ( ގެ ޙުކުމަށް  1މާކުސް .ސަބަބަށް  2މާކުސް ޖުމުލަ  3މާކުސް
)ށ( ގެ ކޮންމެ ޙުކުމަކަށް  1މާކުސް ޖުމުލަ  2މާކުސް
ނޯޓް) :ހ( ގެ ޙުކުމް ނުބައިނަމަ ސަބަބަށް މާސްކް ނުދޭށެވެ .ޙުކުމް ރަނގަޅުވެފައި ސަބަބު ނުބައިވި
ނަމަވެސް ޙުކުމަށް މާކުސް ދޭށެވެ.

 -11ޝިބްހު ޢަރަބި ޖަޒީރާއިން އިސްލާމްދީން ފާޅުވުން އެހައި މުހިންމުވި  2ސަބަބު ލިޔާށެވެ!
) 2މާކުސް(
ޖަވާބު:
ތން ކޮންޓިނެންޓުގެ މެދުގައިވުން
 ގަދީމީ ދުނިޔެ ކަމުގައި ބުނެވޭ ި
 ޝިބްހު ޢަރަބި ޖަޒީރާގައި ގެފުޅު ހުރުން
 ހަނަފަސް ސަހަރާތަކުން ވަށާލެވިގެން ވުން

ސ ،ޖުމްލަ  2މާކުސް
* ކޮންމެ ސަބަބަކަށް  1މާކ ް
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 -12އަލްއިމާމުއްޝާފިޢީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ" .އަހުރެން ކޮންމެ މީހަކާ ބަހުސްކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް ބަހުސްކުރަނީ
އޭނާގެ ދުލުން ނުވަތަ އަހުރެންގެ ދުލުން ޙައްޤު ބަސް ﷲ ފާޅުކުރެއްވިޔަސް ،އެންމެ ރަނގަޅު ކަމުގައި
) 3މާކުސް(

ދެކިގެންނެވެ ".މިބަސްފުޅުން ދޭހަވާ  2ކަމެއް ލިޔާށެވެ!
ޖަވާބު:
.1

އކަން
އިމާމުއްޝާފިޢީ އަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ފަރާތުން އައި ނަމަވެސް ޙައްޤު ބަސް ގަބޫލުކުރައްވާ ބޭކަލެ ް

 .2ބޮޑާކަމެއް ނެތް ތަވާޟުޢުވެރި ބޭކަލެއްކަން
 .3އަމިއްލަފުޅު ބަހަކީ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެންމެ ރަނގަޅު ބަސް ކަމުގައި ހައްދަވަން ނޫޅުއްވާކަން
 .4އެކަލޭގެފާނަށް ވެސް ރަނގަޅު ނޫން ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުވެވިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާކަން
 .5އެކަލޭގެފާނު ބަހުޘް ކުރައްވަނީ އަމިއްލަ ރައުޔު ގަދަކުރައްވަން ނޫންކަން
ބޙުޘް ކުރައްވާ ބޭކަލެއްކަން  /ޙައްޤުބަސް ހޯއްދެވުމަށް ބަޙުޘް ކުރައްވާ ބެކަލެއްކަން
 .6މާތް ﷲ އަށްޓަކައި ަ
* ނުކުތާއަކަށް  1.5މާކުސް ،ޖުމްލަ  3މާކުސް
 -13އިސްލާމީ ޢާއިލާގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރެއިން  2ކަމެއް ލިޔާށެވެ!

) 2މާކުސް(

ޖަވާބު:
.1

މުސްލިމު ޖީލެއް ތަރުބިއްޔަތު ކުރުން

 .2ޢާއިލާގެ ތެރޭގައި އިސްލާމީ އަދަބުތައް ރައްކާތެރިކޮށް އާލާކުރުން
 .3ދަރިންގެ ކިބައިގައި މިސްކިތުގެ ލޯބި އަށަގެންނެވުން
 .4އިސްލާމީ އަޚުލާޤުން ޒީނަތްތެރިވެފައިވާ ދަރިންތަކެއް މުޖްތަމަޢަށް ފޯރުކޮށްދިނުން
 .5ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް އިރުޝާދު ދިނުން
 .6ހެޔޮ ކަންތައްތަކަށް އަމުރުކޮށް ނުބައި ކަންތައްތައް މަނާކުރާ ބަޔަކަށް ދަރިން ހެދުން
 .7މުސްލިމު ޢާއިލާތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ދެމެހެއްޓުން
* ކޮންމެ ކަމަކަށް  1މާކުސް ޖުމްލަ  2މާކުސް
) 2މާކުސް(

 -14ތައުބާވުމުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން  2ޝަރުޠު ލިޔާށެވެ!
ޖަވާބު:
 .1ކުށްކުރުމުން ދުރުހެލިވުން
 .2ކުށް ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް އަޒުމު ކަނޑައެޅުން
 .3ކުރެވުނު ކުށުގެ މައްޗަށް ހިތާމަކޮށް އެކަމާ ދެރަވެ ލަދުވެތިވުން
ނސާނެއްގެ ޙައްޤަކަށް އަރައިގަނެވިފައިވާނަމަ އެކަމުން ބަރީއަވުން  /ޙައްޤު ކެނޑުން
 .4އި ް
* ކަމަކަށް  1މާކުސް ،ޖުމްލަ  2މާކުސް
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 -15ޤާސިމުގެ އަވައްޓެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އުޅޭ އާދަނަކީ އަތްމަތި ދަތި ނިކަމެއްޗަކަށް ވިޔަސް ވަރަށް ވިޔާނުދާ
މ
މީހެކެވެ .ދީނީ ގޮތުން ވެސް ގަބޫލުނުކުރެވޭ ފަދަ އެތައް ކަމެއް އޭނާ ކުރާކަން ޤާސިމަށް އެނގެއެވެ .ޤާސި ު
އ ހެއްވާ ކަންކަމަށް ޖޯކުޖަހާ ހަދައެވެ .ނަމަވެސް
މިވާހަކަތައް އޭނާގެ ރައްޓެހިން ގާތުގައި ދައްކާ ،އޭނާ ކުރާ ބައެ ް
އާދަނަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުދިނުމަށް އޭނާ އެމީހުން ގާތުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ .އަދި އާދަނާ ބައްދަލުކޮށް
ރަނގަޅަށް އުޅުމަށް ނަސޭހަތްދީ ހަދައެވެ .ބަލިވެއްޖެނަމަ ގޮވާލަން ގޮސް ،ގެއަށް ގެންނަ މަސްކޮޅުން ބައެއް ދީ،
ދިމާވާ ބޮޑެތި ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވެދީ އުޅެއެވެ.
މއް
މިޙާދިޘާގައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އަވައްޓެރިޔާއާމެދު ކުރެވިފައިވާ ރަނގަޅު މުޢާމަލާތުގެ ތެރެއިން  5ކަ ެ
ލިޔާށެވެ!
) 5މާކުސް(
ޖަވާބު:
 .1އާދަނަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުދިނުމަށް އޭނާ އެމީހުން ގާތުގައި ބުނުން  /އެހެން މީހުންގެ އަނިޔާ
އަވައްޓެރިޔާއަށް ނުލިބޭ ގޮތް ހެދުން
 .2އާދަނާ ބައްދަލުކޮށް ރަނގަޅަށް އުޅުމަށް ނަސޭހަތްދީހެދުން  /ނަސޭހަތްދިނުން.
 .3ބަލިވެއްޖެނަމަ ގޮވާލަން ދިއުން  /ބަލިވުމުން ގޮވާލަން ދިޔުން
 .4ދިމާވާ ބޮޑެތި ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވެދީ އުޅެއެވެ / .ބޮޑަތި ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވުން
 .5ގެއަށް ގެންނަ މަސްކޮޅުން ބައެއް ދިނުން  /ދަތި ޙާލަތުގައި ކާބޯތަކެތި ދިނުން
* ނުކުތާއަކަށް  1މާކުސް ،ޖުމްލަ  5މާކުސް
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