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ދީނިގޮތުން ކޮންމެހެން އެނގެންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ދަރިވަރުންނަށް
ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ދީނީ އަދި ޤައުމީ ވާޖިބެކެވެ.
ތަރުބިޔަތުކުރުމުގެ އަސާސީ ބޭނުމުގެ ތެރޭގައި ދީނީ ވާޖިބުތައް
ޢަމަލީގޮތުން އަދާކޮށްދިނުމާއި މުޢާމަލާތް ކުރާނޭ ރިވެތިގޮތް ދަސް
ކޮށްދިނުމަކީ އެންމެންގެ ޒިންމާއެކެވެ.
އިޙްތިރާމް ލިބިގެންވާ މުސްލިމެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުމަށް ބޭނުންވާ
ރިވެތި އަދަބުތަކާއި އަޚްލާޤީ މާތް ސިފަތައް ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި
ހަރުލެއްވުމަކީ ޤައުމީ ވާޖިބެކެވެ.
އުނގެނުމާއި އުގަންނައިދިނުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ދަރިވަރުން
ބައިވެރިކުރުވައި ޢަމަލީގޮތުން ދަސްކޮށްދިނުމަކީ ދިރިއުޅުން އޭގެ
މައްޗަށް ބިނާކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.
އަމިއްލަ ނަފްސާއި ޤައުމަށް އަމާންކަމާއި ތަނަވަސްކަން ހޯދައިދޭން
ބޭނުންވާ ވިސްނުމާއި ފިކުރު ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި އަށަގެންނެވު
މަކީ އެންމެންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު 3
ދަރިވަރުންގެ މަސައްކަތު ފޮތް

ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ލިޔެ އެކުލަވާލީ :މުޙައްމަދު ވިސާމް
އިތުރު އެހީ :ޢާއިޝަތު މުނީރާ (މުނީ)
ޓައިޕްކޮށް އެޑިޓްކުރީ :މުޙައްމަދު ވިސާމް
ލޭއައުޓް ހެދީ :އަމީން ޖުނައިދު
ފޮޓޯ  /ކުރެހުން :މުޙައްމަދު ވިސާމް  /އަމީން ޖުނައިދު
ބޭރުގަނޑު ޑިޒައިންކުރީ :އަމީން ޖުނައިދު

މުރާޖަޢާކުރީ :ޒިދުނާ އަޙްމަދު
އޮފީލިޔާ ޒަކަރިއްޔާ

×××××××××ISBN:

ޝާއިޢު ކުރީ:

ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

g

ޓ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއު ް
ރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މިނިސްޓް ީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

		

މިފޮތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ފަށާތަޢްލީމުގެ އިސްލާމް މުޤައްރަރާއި އެއްގޮތް ވާގޮތުގެ މަތިން

އެ މުޤައްރަރުގެ ކީސްޓޭޖް  1ގެ ގުރޭޑު  3ގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލު ކޮށްދެވޭނެގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ފޮތެކެވެ.
		

އތުރު ގެނައުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވަނީ ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށެވެ.
މިފޮތަށް އުނި ި

 05ޖަނަވަރީ 2015

c
ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ފޮތް ހުޅުވާލުން
ކީރިތިރަސޫލާ ‘ އަށް ،ކިޔަވާ ވިދާޅުވުމަށް އަމުރު ކުރެއްވި މާތްﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު
ކުރަމެވެ .ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޢިލްމު އުނގެނުން ވާޖިބެއްކަމުގައި އަމުރު ކުރެއްވި މާތްސާހިބާ މުޙައްމަދު ‘ އަށް
ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ .އަދި މިދުޢާގައި އެކަލޭގެފާނުންގެ އާލު އަޞްޙާބުން ޝާމިލުކުރަމެވެ.
މި ފޮތަކީ އައުޤައުމީ މަންހަޖުގެ ކީ -ސްޓޭޖު  1ގެ ގުރޭޑު 3ގައި ބަޔާންވެގެންވާ މިންވަރު ޙާޞިލުކުރުމަށް އަމާޒު
ކޮށްފައިވާ ފޮތެކެވެ .މި ފޮތުގައި ހިމެނިފައިވަނީ ފަސް ޔުނިޓެވެ .މިފަސް ޔުނިޓު އެކުލެވިގެންވަނީ

އިސްލާމީ ޢަޤީދާއާއި،

ކީރިތިރަސޫލާ ‘ ގެ ޙަދީޘާއި ،ޢިބާދާތާއި ،އިސްލާމީތާރީޚާއި ،އަދި އަޚްލާޤުގެ މައްޗަށެވެ .މިބައިތަކުގެ ތެރެއިން ފިލާވަޅު
ތައްޔާރު ކުރުމަށް ހޮވާލެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު ހަ ތީމެކެވެ .އެއީ ،އީމާންވުން ،ސާފުތާހިރުކަން ،އަޅުކަން ،ރިޒުޤުދެއްވުން،
މީސްތަކުންނާއިމެދު އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން ،އަދި ޝަޚްޞިއްޔާތު މިއެވެ .މިބައިތަކުގެ ފިލާވަޅުތަކުން

ތަމްރީނުތައް

އެކުލަވާލެވިފައިވާނީ މުދައްރިސުންގެ ފޮތުގައިވާ އުނގަންނައިދިނުމުގެ ޙަރަކާތްތަކާއި ގުޅިގެން ދާނޭހެންނެވެ .މިގޮތުން
މިތީމުތަކުގައި ހިމެނޭ ތަމްރީންތައް އެކުލަވާލެވިފައިވާނީ ދަރިވަރުން އަމިއްލައަށް ޙައްލުކުރެވޭ ގޮތަށާއި ،މުދައްރިސުންނާއި
ބެލެނިވެރިންގެ އެހީތެރިކަން ދީގެން ޙައްލުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.
ކޮންމެ ތީމެއްވެސް އެތީމަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ،އުނގެނުމާއީ އުނގަންނައިދިނުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ދަރިވަރުންނަށް
ފުރިހަމައަށް ފޯރުކޮށްދީ ދަސްކޮށް ދިނުމާއިއެކު ،ޢަމަލީ ގޮތުން ދަރިވަރުންލައްވައި ކުރުވުމަށް ބާރުއަޅަން ވާނެއެވެ.
އެތީމެއްގެ ޙަރަކާތްތަކާއި ގުޅުވައިގެން މުޤައްރަރުގައިވާ ގޮތަށް ދަރިވަރުންނަށް ޙާޞިލުކޮށްދޭންވީ މިންވަރު،
ޙާޞިލުވިކަން އަންގައިދޭ ފާހަގަތަކާއި އެއްގޮތަށް ޙާޞިލުވިތޯ ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި އުނގެނުމާއި
އުނގަންނައިދިނުމުގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ބަލަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ .މީގެއިތުރުން ކޮންމެ ތީމެއް ނިމުމަށްފަހު
އެތީމަކުން ޙާޞިލުކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރު ،ޙާޞިލުވިތޯ ބަލަންވާނެއެވެ.
ދުޢާއަކީ މިފޮތުގެ ސަބަބުން ކިޔަވާ ކުދިންގެ ހިތްތަކުގައި ހަރުދަނާ އީމާންކަމާއި ރިވެތި އަޚްލާޤުގެ ބިންގާ އެޅި
ފަލާޙާއި ކާމިޔާބުގެމަގުން ހިނގުމުގެ ތައުފީޤު ދެއްވުމެވެ .އަދި މިމަސައްކަތް މާތްﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި މަޤުބޫލު މަސައްކަތެއް
ކަމުގައި ލެއްވުމެވެ.
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އަޅަމެން ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ﷲގެ ޙަޟްރަތަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ހުއްޓެވެ .އަޅަމެންގެ

ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްއަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލައްވާނދޭވެ!
		

ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެންނަށް ތެދުމަގު ދައްކަވާނދޭވެ! އަޅަމެންގެ

ހިތްތައް އީމާންކަންމަތީ ދަމަހައްޓަވާނދޭވެ! ޢިލްމުގެ ނޫރުން އަޅަމެންގެ ހިތްތައް އަލިކޮށްދެއްވާނދޭވެ!
		

އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެންނީ ކިޔަމަންތެރީންކަމުގައި ލައްވާނދޭވެ! އަޚްލާޤުރިވެތި

ހެޔޮލަފާ ބަޔަކުކަމުގައި ލައްވާނދޭވެ! މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށްހިތާ އެބައިމީހުންނަށް ކިޔަމަންތެރި
ބައެއްކަމުގައި ލައްވާނދޭވެ! އަދި މީސްތަކުންގެ ލޯބި ލިބިގެންވާ ބަޔަކުކަމުގައި އަޅަމެން ލައްވާނދޭވެ!
		

ރަޙްމާންވަންތަ ރަޙީމްވަންތަ ރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެންނީ ދީނާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ބަޔަކުކަމުގައި

ލައްވާނދޭވެ! އަދި އިބަރަސްކަލާނގެ ރަޙްމަތުން އެއްކިބާކުރެވިފައިވާ ބަޔަކުކަމުގައި އަޅަމެން ނުލައްވާނދޭވެ!
އާމީން!

އީމާންވުން

ޔުނިޓް 1

ޔުނިޓް  / 1 -ތީމް :އީމާންވުން

ބިރުގަންނަކަމެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ ކިޔާޛިކުރު (ޙަދީޘް )
ޙަރަކާތް 1

ކިޔަމާ ކިޔަމާ!
ب َل �ل َ ٰــ َه � َّل ُهـ َـو فَ َّ ِ
اتـ ْـذ ُه َو ِكيـ ًـا) ﴿ ســورة املزمــل  ﴾٩މާނައީ('':އެއީ )
ـر ِق َوالْ َم ْغـ ِر ِ
ب الْ َمـ ْ ِ
َّ(ر ُّ
إ إ

ގ ވެރިރަސްކަލާނގެއެވެ .އެކަލާނގެ ފިޔަވައި އެހެން إِلَــه
ب ެ
َم ْش ـ ِر ُق އާއިَ ،م ْغ ـ ِر ُ
ِ
ِِ
ار ކުރައްވާށެވެ!''
އަކު ނުވެއެވެ .ފަހެَ ،وكْي ُل އަކު ކަމުގައި ކަލޭގެފާނު އެކަލާނގެ خي ُ
ދުޢާކުރުމަކީ މާތްﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުން ކަމަކަށް އެދި
ދެންނެވުމެވެ .ދުޢާކުރުމަކީ ވަރަށް މާތް އަޅުކަމެކެވެ.
އަރަހުށި މާތްﷲ ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޭނުންތަކުގައި އެކަލާނގެ ޙަޟުރަތަށް
ދުޢާދެންނެވުމަށް އަމުރުކުރައްވައިފައެވެ .އަދި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ކުރާ
ދުޢާތަކަށް އިޖާބަ ދެއްވާނެކަން އަންގަވާފައެވެ.
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ޙަރަކާތް 2

ތިޔަ ދަރިވަރު ބިރުގަންނަ  5ކަމެއް ނޯޓްކުރުމަށްފަހު އެކަންތައްތައް ގުރޫޕްގައި
މަޝްވަރާ ކުރާށެވެ! އެއަށްފަހު ގުރޫޕްގެ ގިނަ ކުދިން ބިރުގަންނަ އެއްކަމެއް
ފާހަގަކޮށް ތިރީގައިވާ ގޮޅީގައި ލިޔާށެވެ!

ގުރޫޕްގެ ގިނަ ކުދިން ބިރުގަންނަނީ:

އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު ގްރޭޑް  - 3ދަރިވަރުންގެ މަސައްކަތުފޮތް

3

ޔުނިޓް 1

ޙަރަކާތް 3
ލ ކުޅުވާށެވެ! (އެދަރިވަރުން
ކުލާސް ގުރޫޕްތަކަށް ބެހުމަށްފަހު ތިރީގައިވާ ރޯލްޕް ޭ
ވސް ދެވިދާނެއެވެ).
އަމިއްލައަށް ރޯލްޕްލޭ ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ެ
މަންމަ :ދަރިފުޅު މިހާރު ފިލާވަޅު ދަސްކޮށް ނިމުނީ ނުން .ދެން އަވަހަށްދޭ ނިދަން.
ދަރިފުޅު :މަންމާ ! ...އަޅުގަނޑު މި ޕްރޮގްރާމް ނިމުނީމަ ދާނަން.
މަންމަ :ހެދުން ބަދަލު ކޮށްގެން ދަތް އުގުޅައިގެން ނިދާތި!
އަދި ޝަހާދަތް ކިޔަން ހަނދާން ކުރައްޗޭ! މަންމަ މިދަނީ ބާޒާރަށް
ދާން.
ދަރިފުޅު ( :ޝަހާދަތް ނުކިޔާ ނިދުން)
އިރުކޮޅަކުން ބިރުވެރި ހުވަފެނެއް ފެނިގެން ރޯން ފެށުން.
ދައްތަ :ކޮއްކޯ ...ކޮއްކޯ ...ކިހިނެއްވީ؟ ( ޙައިރާންވެފައި)
ހޭލަބަލަ! ހޭލަބަލަ! ( ގައިގައި ހިފާ ތަޅުވާފައި)
މަންމަ ( :ބޭރުން އައިސް ގެއަށްވަނުން)
ދަރިފުޅާ ކިހިނެއްވީ؟ އަވަހަށް ނުރޮއި ހުއްޓާލާ!
ދަރިފުޅު :މަންމާ! އަޅުގަޑަށް މަޢާފުކުރޭ! އަޅުގަޑަށް ޝަހާދަތް ނުކިޔާ ނިދުނީ.
އިރުކޮޅަކުން ވަރަށް ނުބައި ވައްތަރުޖަހާ އެއްޗެއް އައީ
އަޅުގަނޑު ގެންދަން.
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މަންމަ :އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އޭއްޗަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ .އަހަރެމެން
އެފަދަ ކަންކަމުން ސަލާމަތް ވުމަށް އެދި ދުޢާ ދަންނަވަން ޖެހެނީ
ﷲ ގެ ހަޟުރަތުން.
ދަރިފުޅު ހަނދާން އެބަހުރިތަ ބިރުވެރި ކަމެއްދިމާވުމުން ކިޔާ ދުޢާ.
ދަރިފުޅު :ލައްބަ ...ލައްބަ މަންމާ!
މަންމަ :އަވަހަށް އެދުޢާ ކިޔާލާ ގަޔަށް ފުމެލާ! އޭރުން ރަނގަޅު ވާނެ.
ދަރިފުޅު ( :ދުޢާ ކިޔުން )

( َل �لَ ٰـ َه � َّل ه َُو فَ َّ ِات ْذ ُه َو ِك ًيل)
إ إ

اشاءَ اهللُ) އަވަހަށް ހިނގާ ނިދަމާ!
(م َ
މަންމަ :ދަރިފުޅު ހާދަ މޮޅޭ! َ
ޙަރަކާތް 4

އޮޅުވާލާފައިވާ ކަލިމަތައް ރަނގަޅަށް ތަރުތީބުކޮށްގެން  3ފަހަރު
ލިޔާށެވެ!

َل �ل َ ٰـ َه
إ

فَ َّ ِات ْذ ُه

� َّل ه َُو
إ

َو ِك ًيل

--------------------------------------------------------------------- -1
--------------------------------------------------------------------- -2
--------------------------------------------------------------------- -3
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ނ ދަސްކޮށް މުދައްރިސަށް ކިޔައިދިނުމަށްފަހު ބެޖު
މިކަލިމައިގެ މާ ަ
ޙާޞިލް ކުރާށެވެ!
މާނަ ''އެކަލާނގެ ފިޔަވައި އެހެން
ކަލޭގެފާނު އެކަލާނގެ
ވ .ރަނގަޅު

6

خيار

�إهل

އަކު ނުވެއެވެ .ފަހެ،

وكيل

އަކު ކަމުގައި

ކުރައްވާށެވެ''.
ރަނގަޅު
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އަދި ކިޔާލާ!

ޔުނިޓް 1

އުފާވެރިކަމެއް މެދުވެރިވުމުން ކިޔާދުޢާ ( ޙަދީޘް)

ޙަރަކާތް 1

ކިޔަމާ ކިޔަމާ!

(مــا َشــاءَ اللَّ ــهُ َل ق ـُ َّـوةَ إَِّل بِاللَّ ـ ِـه ۚ) (ســورة الكهــف
َ

اللَّــه އިރާދަކުރެއްވިގޮތެވެ.

 )399މާނައީ  '' :މާތް

އެއްވެސް ބާރެއް ﷲ ގެ

ނުވެއެވެ''.

ضـ َـرةُ
َح ْ

ން މެނުވީ

ދުޢާކުރުމަކީ މާތްﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުން ކަމަކަށް އެދި
ދެންނެވުމެވެ .ދުޢާއަކީ އިންސާނާގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ފުން އިހްސާސެއްގެ
ފާޅުވުމެކެވެ .ދުޢާކުރުމަކީ ވަރަށް މާތް އަޅުކަމެކެވެ .އަރަހުށި މާތްﷲ ވަނީ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޭނުންތަކުގައި އެކަލާނގެ ޙަޟުރަތަށް ދުޢާ ދެންނެވުމަށް
އަމުރުކުރައްވާފައެވެ .އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ކުރާ ދުޢާތަކަށް އިޖާބަ ދެއްވާނެކަން
އަންގަވާފައި ވެއެވެ.

އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު ގްރޭޑް  - 3ދަރިވަރުންގެ މަސައްކަތުފޮތް
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ޔުނިޓް 1

ޙަރަކާތް 2

އ ތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން  5ކަމެއް ނޯޓް
އެންމެ އުފާވާ ކަންތަ ް
އ މަޝްވަރާ ކުރާށެވެ!
ކުރުމަށްފަހު ގުރޫޕްގަ ި

8

އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު ގްރޭޑް  - 3ދަރިވަރުންގެ މަސައްކަތުފޮތް

ޔުނިޓް 1

ޙަރަކާތް 3

ކަލިމަތަކުގައި ތަރުތީބުން ނަމްބަރު ޖެހުމަށްފަހު ތިރީގައިވާ ރޮނގުތަކުގައި
 3ފަހަރު ލިޔެލާށެވެ!

ﷲ
� َّل
إ
َما َش َاء
ِبللَّـ ِه
َل ُق َّو َة
---------------------------------------------------------------------- -1
---------------------------------------------------------------------- -2
---------------------------------------------------------------------- -3

އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު ގްރޭޑް  - 3ދަރިވަރުންގެ މަސައްކަތުފޮތް
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ޔުނިޓް 1

މާނައީ  '' :މާތް ﷲ އިރާދަކުރެއްވިގޮތެވެ .އެއްވެސް ބާރެއް ﷲ
ގެ

حرضة

ން މެނުވީ ނުވެއެވެ''.

ޙަރަކާތް 4

ބަސްތަކުގެ މާނަ މުދައްރިސުގެ އެހީއާއިއެކު ލިޔާށެވެ!
ދަހިވެތިވުން ______________________________________ :
އިރާދަ :

_____________________________________

އެދުންވެރިވުން _____________________________________ :
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ޔުނިޓް 1

ޝަހާދަތްކިޔައިފިމީހެއްގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާ ހަތަރު ކަމެއް (އަޤީދާ )

ﷲ

تعــاىل

ހެއްދެވި އަޅުތަކުންކުރެ ،އެކަލާނގެ އެންމެ ރުހިވޮޑިގެންވާ

ބަޔަކީ ޣައިބުގައި އެކަލާނގެއަށް އީމާންވެ ،އެކަލާނގެ އަންގަވާފައިވާ ގޮތަށް
އެފަރާތަށް

އަޅުކަންކުރާ

މުއުމިނުންނެވެ.

ޤިޔާމަތްދުވަހު ނަރަކައިގެ ވޭންދެނިވި ޢަޛާބުން ސަލާމަތްވެ ،ސުވަރުގޭގެ
މަތިވެރި ނިޢުމަތްލިބޭނެ ބަޔަކީ މުއުމިނުންނެވެ.
އެހެންކަމުން ﷲ އަށް އީމާންވާ މުއުމިނުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ
ސިފަތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި ،އެމީހުންގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތް ދެނެގަތުމަކީ
ކޮންމެ މުއުމިނަކުވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.

އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު ގްރޭޑް  - 3ދަރިވަރުންގެ މަސައްކަތުފޮތް
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ޔުނިޓް 1

ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ މޫރިތި އާޔަތްތަކުން އެނގޭގޮތުން އަންނަނިވި ސިފަތަކަކީ
މުއުމިނުންގެ ކިބާގައި ހުންނަ ސިފަތަކެކެވެ.
 .ﷲ ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން އިލާހަކު ނުވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމާއި،
ﷲ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އަޅުކަން ނުކުރުމާއި ،ﷲ އަށް
ބިރުވެތިވުމާއި ،އެކަލާނގެ ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުމުން
ދުރުހެލިވުން
 ﷲ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ވަކީލު ނުކުރުން ﷲ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތެއްދެކެ ބިރު ނުގަތުން އަބަދުވެސް ﷲ އަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރުން .ޢަޤީދާ ވަރުގަދަވުން
 .ޤުރްއާނުގައި ވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން
 -އަބަދުވެސް ﷲ ހަނދުމަކުރުން
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އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު ގްރޭޑް  - 3ދަރިވަރުންގެ މަސައްކަތުފޮތް

ޔުނިޓް 1

މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ  4ކަމެއް ނޯޓް ކުރާށެވެ!
ޙަރަކާތް 1

އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު ގްރޭޑް  - 3ދަރިވަރުންގެ މަސައްކަތުފޮތް
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ޔުނިޓް 1

ޙަރަކާތް 2

ޝަހާދަތް ކިޔައިފި މީހެއްގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާ  4ކަމެއް ނޯޓް
ކުރާށެވެ!

ޙަރަކާތް 3

ބަސްތަކުގެ މާނަ ދަސްކޮށްލާ!
މޫރިތި

އުޅުންރީތި  /ބަނިޔާދަން

ނަހީކުރެއްވުން ކަމެއްކުރަން މާތްﷲ މަނާކުރެއްވުން

14
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ޔުނިޓް 1

ޙަރަކާތް 3

ރަނގަޅު ޖަވާބުގައި ކުލަ ޖައްސާށެވެ.
މުއުމިނުންގެ ކިބާގައި ހުންނަ ސިފަތަކަކީ:
ﷲ ފިޔަވައި ޙައްޤުގޮތުގައި އަޅުކަން ކުރެވޭ އިތުރު އެހެން އިލާހަކު ނުވާކަމަށް
ޤަބޫލުކުރުމާއި ،ﷲ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އަޅުކަން ނުކުރުން
ﷲ އަށް ބިރުވެތިވުން
އެކަލާނގެ ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުން
ﷲ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ވަކީލު ނުކުރުން
މީހުން ދެކެ ބިރުގަތުން
އަބަދުވެސް ﷲ ހަނދުމަކުރުން
ދެރަކަމެއް ދިމާވުމުން ޝުކުރު ނުކުރުން

އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު ގްރޭޑް  - 3ދަރިވަރުންގެ މަސައްކަތުފޮތް
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ޔުނިޓް 1

މާތްﷲ އީ َر ْحن ވަންތަ َر ِح ْ ُي ވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ( .ޢަޤީދާ)
ޙަރަކާތް 1

ކިޔާލަމާ!

މާތް ﷲ އަހަރެމެންނަށް ގުނާ ޢަދަދު ނުކުރެވޭހާ

ގިނަ ގުނަ ނިޢުމަތް

ދެއްވިއެވެ.
އަހަރެމެންގެ މައްޗަށް ވާޖިބު ވެގެންވަނީ މި ދެއްވި ނިޢުމަތް ތަކަށް
ޝުކުރުވެރި ވުމެވެ .ސަބަބަކީ އެ ނިޢުމަތްތަކަކީ އެއާއި މެދުގައި ޤިޔާމަތް
ދުވަހުން

16

ސުވާލު ކުރެވޭނެ ނިޢުމަތްތަކެކެވެ.

އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު ގްރޭޑް  - 3ދަރިވަރުންގެ މަސައްކަތުފޮތް

ޔުނިޓް 1

ޙަރަކާތް 2

ގުރޫޕްގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު އަހަރެމެންނަށް މާތް ﷲ ދެއްވާފައިވާ
ނިޢުމަތްތައް ނޯޓް ކުރާށެވެ!

އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު ގްރޭޑް  - 3ދަރިވަރުންގެ މަސައްކަތުފޮތް
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ޔުނިޓް 1

ޙަރަކާތް 3

ތ ﷲ އަށް ޝުކުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް ނޯޓް
މާ ް
ށ ކުލާހަށް ހުށައަޅާށެވެ!
ކޮ ް
--------------------------------------------------------------------- -1
--------------------------------------------------------------------- -2
--------------------------------------------------------------------- -3
--------------------------------------------------------------------- -4
--------------------------------------------------------------------- -5

ޙަރަކާތް 4

މާތް ﷲ އަށް ޝުކުރު ނުކުރުމުން ދިމާވެދާނެ  2ކަމެއް ލިޔޭ!
---------------------------------------------------------------------- -1
---------------------------------------------------------------------- -2
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ޔުނިޓް 1

ބޭނުންތައް ފުއްދައިދެއްވުން އެދި ދަންނަވަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ﷲ އެވެ.
ޙަރަކާތް 1
ކިޔަމާ ކިޔަމާ!
ދުޢާކުރުމަކީ މާތްﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުން ކަމަކަށް އެދި
ދެންނެވުމެވެ .ދުޢާކުރުމަކީ ވަރަށް މާތް އަޅުކަމެކެވެ .އަރަހުށި މާތްﷲ ވަނީ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޭނުންތަކުގައި އެކަލާނގެ ޙަޟުރަތަށް ދުޢާދެންނެވުމަށް
އަމުރުކުރައްވައިފައި ވެއެވެ .އަދި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ކުރާ ދުޢާތަކަށް އިޖާބަ
ދެއްވާނެކަން އަންގަވައިފައި ވެއެވެ .ތިމާގެ ބޭނުންތައް ޙާސިލުކުރުމަށާއި ޝައިޠާނާގެ
ކިބައިން ރައްކާތެރިވުމަށެވެ .އޭނާގެ ހެނދުނާއި ހަވީރުއެވެ .ދަތުރުމަތީގައްޔާއި،
ރަށުގައި ޤާއިމުވެހުރުމުގައެވެ .މިސްކިތުގައްޔާއި ބާޒާރުމަތީގައެވެ .އުފަލާއި
ހިތާމައިގެ ވަގުތުތަކުގައެވެ .އެކަހެރިކަމުގައި ހުންނަ އިރުއާއި ،ޖަމާޢަތުގައި
ބައިވެރިވެއުޅޭ އިރުއެވެ .ބަޔާންވެދިޔަ ވަގުތުތަކުގައި އޭނާގެ ހިތުގެ އެންމެ
ފުންމިނުން ދެންނެވޭ ދެންނެވުންތަކާއި މުނާޖާތަކުގެ ނަމަކީ ދުޢާއެވެ.
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ޔުނިޓް 1

ޙަރަކާތް 2

ތިރީގައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދޭށެވެ!
 -1ދުޢާ ކުރުމަކީ ކޮބާ؟
_________________________________________________
 -2ކަންކަމަށް އެދި ދަންނަވަން ޖެހޭ ފަރާތަކީ ކޮބާ؟
_________________________________________________
 -3ދުޢާ އިޖާބަ ކުރައްވާ  2ވަގުތެއް ލިޔާށެވެ!
_________________________________________________
_________________________________________________
 -4ދުޢާ ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތަ؟
_________________________________________________
 -5ދުޢާ ކުރުމުން ލިބޭ  2ފައިދާއެއް ލިޔާށެވެ!
_________________________________________________
_________________________________________________
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ޔުނިޓް 1

އެއްގަމާއި ކަނޑުން ލިބޭ ރިޒުޤު ނޯޓް ކުރާށެވެ!
ޙަރަކާތް 3
އެއްގަމުން ލިބޭ ރިޒުޤު

ކަނޑުން ލިބޭ ރިޒުޤު

-1

-1

-2

-2

-3

-3

-4

-4

-5

-5

-6

-6

އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު ގްރޭޑް  - 3ދަރިވަރުންގެ މަސައްކަތުފޮތް
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ޔުނިޓް 1

ޙަރަކާތް 4
ތިރީގައިވާ ބަސްތައް ބޭނުން ކޮށްގެން ހުސްތަން ފުރާށެވެ!
ނިޢުމަތްތަކުގެ

ރިޒުޤު

މަދަދު

އަޅުކަން

ތަޅުދަނޑި

 -1މާތް ﷲ އަހަރެމެން އިންސާނުންނާއި އެންމެހައި މަޚްލޫޤުތަކުންނަށް
______________ދެއްވައެވެ.
 -2ތިބާ އަށް ﷲ ދެއްވާ ______________މަތިން ހަނދާން ކުރާށެވެ.
 -3ތިބާގެ އަތުގައި އުފާވެރި ކަމާއި އެތައް ނިޢުމަތްތަކެއްގެ
________________ވެއެވެ.
 -4ޝުކުރުވެރިވުމަކީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ﷲ އަށް _________ކުރުމެވެ.
 -5ތިމާމެންގެ އެންމެހައި ކަންތައްތަކުގައި ﷲ ގެފަރާތުން ___________
އަށް އެދެންޖެހޭނެއެވެ.
ޙަރަކާތް 5
ތިރީގައިވާ ބަސްތަކުގެ މާނަ ލިޔާށެވެ!
ރިޒުޤު:

____________________________________

ޝުކުރުވެރިވުން____________________________________ :
މަޙްރޫމުވުން:
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ޔުނިޓް 1

މާތްﷲ އީ ފެށުމެއްނުވާ އަދި ނިމުމެއްނުވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ (ޢަޤީދާ)
ޙަރަކާތް 1
ކިޔަމާ ކިޔަމާ!
ވޮޑިގެންވުމަކީ ފެށުމެއް އަދި ނިމުމެއްނެތި އެކަލާނގެ ދިރިދެމިވޮޑިގެންވުމެވެ.

އެކަލާނގެ ހުރިހާތަނެއްގައި ހިނގާ ހުރިހާ ކަމެއް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެން ވެއެވެ .ه َُو
ْ َأال َّو ُل َو ْالآ ِخـ ُـر َو َّ
الظا ِهـ ُـر َوالْ َبا ِطـ ُـن ۖ َو ُهـ َـو ِبـ ُ ِّ
ش ٍء عَ ِلـ ٌم﴿ ( ﴾٣ســورة احلديــد)3
ـل َ ْ
މާނައީ  :އެކަލާނގެއީ( ،ފެށުމެއްނެތި) އިސްވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ.
އަދި (ނިމުމެއްނެތި) ފަސްވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ .އަދި (ހެކިތަކުން)
ފާޅުވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ .އަދި

ــس
( ِح ُّ

ތަކަށް) ވަންހަނާވެވޮޑިގެންވާ

ރަސްކަލާނގެއެވެ .އަދި އެކަލާނގެއީ ،ކޮންމެކަމެއް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ
ރަސްކަލާނގެއެވެ.
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ޔުނިޓް 1

ވޮޑިގެންވުމަކީ ﷲގެ ޒާތުފުޅުގައި ހުރުން ލާޒިމު ސިފަފުޅެކެވެ .ޙަޤީޤަތުގައި
ނެތްފަރާތެއް

ކަލާނގެއަކަށް

ނުވާނެއެވެ.

ނެތުމުގެތެރެއިން

އުފެދިފައިވާ

ފަރާތަކީވެސް ކަލާނގެއަކަށް ނުވާނެއެވެ .އެހެނީ އުފެދިފައިވާ ކޮންމެ އެއްޗެއް
ފަނާވެދެއެވެ .ކީރިތި ﷲ އެފަދަ އުނި ސިފަތަކުން ހުސްދުރުވެ ވޮޑިގެންވެއެވެ.
އެކަލާނގެއީ ފެށުމެއް އަދި ނިމުމެއް ނުވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ.
ﷲ އަހަރެމެންނަކަށް މިދުނިޔޭގައި ނުފެންނާނެއެވެ .ނުފެނުނުކަމުގައި ވިޔަސް
އެކަލާނގެ ހައްދަވާފައިވާ ހުރިހާ މަޚްލޫޤުން އެއީ އެކަލާނގެ ވޮޑިގެންވާކަމުގެ
ހެކިތަކެވެ .ބޮކި ދިއްލުމުން ކަރަންޓު އެބަހުރިކަމާއި ،ކަނޑުގައި އޮއި އަޅާކަން
އެނގެއެވެ .އެކަމަކު އެއެއް ނުފެނެއެވެ.
(ރޭދުވާ ތަކުރާރުވުމާއި ،އިރުހަނދާއި ތަރިތައް ،ފުށުއެރުމެއްނެތި ދައުރުވުމާއި،
ގަސްގަހާގެހި

ހެދިބޮޑުވުމާއި،

މިފަދަކަންކަން)

ފެންނަންހުރުމާއެކު

ﷲ

ވޮޑިގެންވާކަމަށް އީމާންވާން ޖެހެއެވެ .މިޒަމާނުގެ ޢިލްމީ ހޯދުންތަކުގެ އަލީގައި
ނުފެންނަ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ނެތް އެއްޗެއް ނޫންކަމަށް ،ޤަބޫލުކުރަން ޖެހެއެވެ.
އަދި ބައެއްކަހަލަ ތަކެތި އަހަރެމެންގެ ލޮލަށް ނުފެންނަނީ ލޮލުގެ ފެނުމުގެ ބާރު
ދެރަކަމުންކަން ޢިލްމީ ހޯދުންތަކުން ވަނީ ސާބިތުކޮށްދީފައެވެ.
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ޔުނިޓް 1

ޙަރަކާތް 2

ތިރީގައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދޭށެވެ!
-1

މާތް ﷲ ވޮޑިގެންވާ ކަމުގެ ދަލީލަކީ ކޮބާ؟

________________________________________________
-2

މާތް ﷲ ވޮޑިގެންވާކަން ހާމަވާ ބުއްދީގެ  4މިސާލު ލިޔޭ!

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
-3

މާތް ﷲ ވޮޑިގެންވާކަން ހެކި ދައްކައިގެން  5ފޮޅުވަތަށް ވުރެ ކުރު

ނުވާގޮތަށް ބަޔާންކޮށް ދޭށެވެ!
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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ޔުނިޓް 1

ކީރިތި ރަސޫލާ އަށް ރަސޫލުކަން ލިބިވަޑައިގަތުމާއި ދީނަށް
ގޮވައިލެއްވުން (ސީރަތު)
ޙަރަކާތް 1
ކިޔަމާ ކިޔަމާ!
އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު

صــى هللا عليــه و ســم

ގެ ޢުމުރުފުޅުން

 40އަހަރުފުޅުގައި އެކަލޭގެފާނަށް ނަބީކަން
ޙަވާލުކުރެއްވުނެވެ .ﷲ ތަޢާލާގެ ރިސާލަތު
އެންމެހާ މީސްތަކުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަ
މައްސޫލިއްޔަތު އެކަލޭގެފާނާ ޙަވާލުކުރެވުނެވެ.

މިގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި
ނަބިއްޔާ
ގެ

صــى هللا عليــه و ســم
އެންމެ

އަރިހަށް

ވަޙީބަސްފުޅައިގެން
ޢަލައިހިއްސަލާމް
އެކަލޭގެފާނު
ހިރާ

އޭ
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ޖިބްރީލް
ވަޑައިގެންނެވީ

ނޫރުފަރުބަދައިގެ
ކިޔުނު

ހު ން ނަ ވަ ނި ކޮ ށެ ވެ.
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ހޮހޮޅައިގައި

ޔުނިޓް 1

އެންމެ ފުރަތަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް
ބާވައިލެއްވުނު ވަޙީބަސްފުޅަކީ

س َ ِرب ّ َك
ا ْق َر أ� ِب ْ ِ

َّ ِ
الي َخل َ َق ﴿﴾١އެވެ .މާނައީ ” :ކަލޭގެފާނުގެ
ގ امس ފުޅުން ކަލޭގެފާނު
ވެރިރަސްކަލާނ ެ
ވއި ވިދާޅުވާށެވެ!
ކިޔަ ަ

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމް އެކަލޭގެފާނުގެ ދަޢުވަތު
އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ފެއްޓެވީ ﷲ ތަޢާލާ އެއްކައުވަންތަ ކުރުމަށް
ގޮވާލައްވަމުންނެވެ .ނުވަތަ ތަޥްޙީދަށް ގޮވާލައްވަމުންނެވެ .އަދި
ޝިރުކުން ދުރުހެލިވުމަށް ގޮވާލައްވަމުންނެވެ.

އެކަލޭގެފާނަށް ﷲ ތަޢާލާގެ ފާރާތްޕުޅުން ނަބީކަން ޙަވާލުކުރެއްވުމާއެކު
އެއްވެސް ފަސްޖެހިވަޑައިގަތުމެއްނެތި އެކަމާ ކުރިމަތިލެއްވިއެވެ .މިގޮތުން
އެންމެ ފުރަތަމަ މައްކާގައި  3އަހަރުވަންދެން ސިއްރިއްޔާތުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ
ދަޢުވަތު ދެއްވެވިއެވެ.
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ޔުނިޓް 1

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ނަބީކަމުގެ ދަޢުވަތުގެ
މަރުޙަލާތައް:
ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ :ނަބީކަން ޙަވާލުކުރެއްވުން
ދެވަނަ މަރުޙަލާ :ގާތް ތިމާގެ މީހުންނަށް އިންޒާރުދެއްވައި ދީނަށް ގޮވާލެއްވުން
ތިންވަނަ މަރުޙަލާ :ޤައުމުގެ މީހުންނަށް އިންޒާރުދެއްވައި ދީނަށް ގޮވާލެއްވުން
ހަތަރުވަނަ މަރުޙަލާ :ކުރީގައި އެބަޔެއްގެ ގާތަށް އިންޒާރުދޭނޭ ބޭކަލަކު
ވަޑައިގެންފައިނުވާ ޢަރަބީންގެ އެންމެނަށް އިންޒާރުދެއްވައި ދީނަށްގޮވާލެއްވުން
ފަސްވަނަ މަރުޙަލާ :ޒަމާނުގެ އެންމެ ފަހުގެ ވަގުތާއި ޖެހެންދެން އިންސީންނާއި
ޖިންނީންގެ ތެރެއިން އެކަލޭގެފާނުގެ ދަޢުވަތު ފޯރި ކޮންމެ މީހަކަށް އިންޒާރުދެއްވައި
ދީނަށް ގޮވާލެއްވުން
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ޔުނިޓް 1

ޙަރަކާތް 2

ތިރީގައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދޭށެވެ!
ޔ މުޙައްމަދު صــى اللــه عليــه و ســلم އަށް ނަބީކަން ލިބިވަޑައިގަތީ
 -1ނަބިއް ާ
ނ ކިތައް އަހަރުފުޅުގައިތަ؟
އުމުރުފުޅު ް
________________________________________________
 -2އެންމެ ފުރަތަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވުނު ވަޙީބަސްފުޅަކީ ކޮބާ؟
________________________________________________
________________________________________________
 -3އެކަލޭގެފާނުގެ ދަޢުވަތު އެންމެ ފުރަތަމަ ފެއްޓެވީ ކޮންކަމަކުންތަ؟
________________________________________________
 -4ކީރިތި ރަސޫލާ ‘ ފާޅުގައި ދީނަށް ގޮވައިލެއްވީ ކިތައް އަހަރުތަ؟
________________________________________________
 -5ކީރިތި ރަސޫލާ ދީނަށް ގޮވައިލެއްވުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްލާމްވެ
ކޮންބޭފުޅެއްތަ؟
ވަޑައިގެންނެވީ
________________________________________________
 -6އަބޫބަކުރުގެފާނު އިސްލާމްވެ ވަޑައިގެންނެވުމުން ލިބުނު ދެ ފައިދާއެއް ލިޔާށެވެ!
________________________________________________
________________________________________________
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ޔުނިޓް 1

ޙަރަކާތް 2

ރަނގަޅު ޖަވާބުގައި

ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހާށެވެ!

އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޙީބަސްފުޅައިގެން ޖިބްރީލް ޢަލައިހިއްސަލާމް ވަޑައިގެންނެވީ
އެކަލޭގެފާނު ނޫރުފަރުބަދައިގެ ހިރާ އޭ ކިޔުނު ހޮހޮޅައިގައި އިންނަވަނިކޮށެވެ.
ވަޙީ ބާވައިލެއްވުމުގެ ކުރިން ވަޙީގެ އެއްވެސްކަމެއް މާތްވެގެންވާ ނަބިއްޔާ

صىل هللا عليه و سمل

އަށް އެގިވަޑައި ނުގަންނަވައެވެ.

ﷲ ތާޢާލާ ފާޅުގައި ދީނަށްގޮވައިލެއްވުމަށް އަމުރު ކުރެއްވުމުން މާތް
ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމް ފާޅުގައި ދީނަށް ގޮވާލައްވަން
ފެއްޓެވިއެވެ.
ކީރިތި ރަސޫލާ ‘ ދީނަށް ގޮވައިލެއްވުމުން ކުޑަކުދިންގެ ތެރެއިން އެންމެ
ފުރަތަމަ އިސްލާމް ވެ ވަޑައިގެންނެވީ ހަސަނުގެފާނެވެ.
ކީރިތި ރަސޫލާ ‘ ފާޅުގައި ދީނަށް ގޮވައިލެއްވުމުން މައްކާގެ މުޝްރިކުން
އެކަމަށް އިޖާބަދީ އިސްލާމްވިއެވެ.
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ޙަރަކާތް 3
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ނަބީކަމުގެ ދަޢުވަތުގެ
މަރުޙަލާތައް ލިޔާށެވެ!

އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު ގްރޭޑް  - 3ދަރިވަރުންގެ މަސައްކަތުފޮތް

31

ޔުނިޓް 1

މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވާ މީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނާނެ ސިފަތައް(ޢަޤީދާ)

މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައަކީ-:
 -1އެ މަލާއިކަތުންނަކީ ޚަލްޤުކުރެވި ވުޖޫދުގައިވާ ބައެއްކަން ޤަބޫލުކުރުން
 -2ކޮންމެ މަލާއިކަތަކަށްވެސް އެމަލާއިކަތަކަށް ޙައްޤު ވެގެންވާ ޤަދަރާއި
އިޙްތިރާމް ދިނުމާއި ،އަދި އެ މަލާއިކަތުންނަކީ މާތްﷲ އަޅުންކަމުގައި
ޤަބޫލު ކުރުމާއި ،އަދި އެއީވެސް އިންސީންނާއި ޖިންނީންފަދަ މާތްﷲ
އުފެއްދެވި މަޚްލޫޤުންކަމަށް ޤަބޫލު ކުރުމާއި ،އަދި އެ މަލާއިކަތުންނަށް
ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވަނީ ހަމަ އެކަނި މާތްﷲ އެ މަލާއިކަތުންނަށް ބާރު
ދެއްވާ ކުޅަދާނަކަން ދެއްވި ކަމެއް ކުރުން ކަން ޤަބޫލުކުރުމާއި،
މަލާއިކަތުންވެސް މަރުވާނެކަން ގަބޫލު ކުރުމެވެ.
 -3މަލާއިކަތުންގެ ތެރޭގައި އިންސާނުންގެ ތެރެއިން މާތްﷲ އިރާދަ ކުރެއްވާ
އަޅެއްގެ ގާތަށް ފޮނުއްވާ ރަސޫލުން ވާކަން ދަންނަން ޖެހޭނެއެވެ.
އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމާއި ވަޒީފާތައް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަލާއިކަތުންނާއި
އެހެނިހެން ތަންތަނާއި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ މަލާއިކަތުންވެއެވެ.
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ޔުނިޓް 1

މަލާއިކަތުންނަކީ މާތް ﷲ ނޫރުން ހައްދަވައި މާތްކުރައްވާ މަތިވެރިކުރައްވާފައިވާ
އެކަލާނގެ ޚާއްޞަ މަޚުލޫޤުންނެވެ.
މަލާއިކަތުންގެ

ސިފަފުޅުތަކުގެތެރޭގައި

ނޫރުން

ހައްދަވައިފައިވާ

މަޚްލޫޤުން

ކަމުގައިވުން ،ރޫޙާނީ ހަށިގަނޑެއް ލިބިފައިވުން ،ﷲ އަށް ބިރުވެތިވާ ބައެއްކަމުގައިވުން
ހިމެނެއެވެ.
މަލާއިކަތުން ބެހިގެންވަނީ މައިގަނޑު ދެ ބަޔަކަށެވެ.

ނަންފުޅު ނޭނގުނު ނަމަވެސް
ބައެއް މަސައްކަތްޕުޅު އެނގޭ
މަލާއިކަތުން
ނަންފުޅާއި މަސައްކަތްޕުޅު
އެނގޭ މަލާއިކަތުން
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ޔުނިޓް 1

މަލާއިކަތުންގެ ނަންފުޅުތަކާއި އެބޭކަލުން ކުރައްވާ
މަސައްކަތްޕުޅުތައް
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ޖިބްރީލް ޢަލައިހިއްސަލާމް

ވަޙީގެނައުން

މީކާއީލް ޢަލައިހިއްސަލާމް

ރިޒުޤުގެ ކަންތައް

އިސްރާފީލުގެފާނު

ތާޅަފިފިލި ފުމެލުން

ރިޟްވާނު ޢަލައިހިއްސަލާމް

ސުވަރުގޭގެ ކަންތައް

މާލިކު ޢަލައިހިއްސަލާމް

ނަރަކައިގެ ކަންތައް

މަލަކަލް މައުތުގެފާނު

ފުރާނަ ހިއްޕެވުން

ރަޤީބު

ރަނގަޅު ޢަމަލުތައް ލިޔުއްވުން

ޢަތީދު

ނުބައިޢަމަލުތައް ލިޔުއްވުން

ނަކީރު މުންކަރު

ކަށްވަޅުގައި ސުވާލުކުރެއްވުން
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ޔުނިޓް 1

ޙަރަކާތް 1
މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވާ މީހެއްގައިގައި ހުންނާނެ ސިފަތަކުގައި ކުލަ ޖައްސާ
ށެވެ!
ނުބައި ކަންތައް ކުރުން

ޢަޤީދާ ވަރުގަދަވުން

މާތްﷲ ެ
ގ
ކުޅަދުންވަންތަކަން ހަދާން
ވުން

ދޮގު ހެދުން

މާތްﷲގެ އޯގާވަންތަކަން
ހަދާން ވުން

ނުބައި ކަންތައް
ނުކުރުން
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ޔުނިޓް 1

ޙަރަކާތް 2
މަލާއިކަތުންނާއި ޖިންނީންގެ  3ތަފާތެއް ލިޔާށެވެ!
މަލާއިކަތުން
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ޖިންނީން

ޔުނިޓް 1

ޙަރަކާތް 3
ހުސްތަން ފުރާށެވެ!

 ------------------------------------------ސުވަރުގޭގެ ކަންތައް

އިސްރާފީލުގެ ފާނު --------------------------------------------

ނަކީރު މުންކަރު ----------------------------------------

 ---------------------------------------------ފުރާނަ ހިއްޕެވުން

 --------------------------------ނުބައި އަމަލުތައް ލިޔުއްވުން
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ޔުނިޓް 1

ޙަރަކާތް 4
ތިރީގައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދޭށެވެ!
 -1މަލާއިކަތުންނަށް އީމާން ވުމަކީ އީމާންކަމުގެ ކިތައްވަނަ ރުކުން؟
__________________________________________________________________
 -2މަލާއިކަތުން ބެހިގެންވަނީ ކިތައްބަޔަށް؟ އަދި އެބައިތައް ލިޔާށެވެ!
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 -3މަލާއިކަތުން ހައްދަވާފައި ވަނީ ކިހިނެއް؟
__________________________________________________________________
 -4މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވާންޖެހޭ ދެސަބަބު ލިޔާށެވެ!
____________________________________________________________1
____________________________________________________________2
 -5މަލާއިކަތުންނާއި އިންސާނުންނާއި އެއްގޮތް ކަމެއް ލިޔާށެވެ!
__________________________________________________________________

38

އިސްލާމީ ތަރުބިޔަތު ގްރޭޑް  - 3ދަރިވަރުންގެ މަސައްކަތުފޮތް

ޔުނިޓް 1

މުޙައްމަދުގެފާނަކީ އެންމެ ފަހުގެ ރަސޫލާއެވެ( .ޢަޤީދާ)
ކިޔަމާ ކިޔަމާ!
ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަކީ މާތް ﷲ އިސްލާމްދީނުގެ
މަތިވެރި ރިސާލަތާ ޙަވާލުކުރައްވައި އިންސީންނާއި ޖިންނީންގެ ގާތަށް ފޮނުއްވި
ﷲގެ ރަސޫލާއެވެ .އެކަލޭގެފާނަކީ އެންމެ ފަހުގެ ނަބިއްޔާ އަދި އެންމެ ފަހުގެ
ރަސޫލާއެވެ .އެކަލޭގެފާނަކީ ޤިޔާމަތަށް ދާންދެން މީސްތަކުން އުޅޭނެގޮތް އަންގަވައި
ދެއްވައި ނަމޫނާ ދެއްކެވުމަށް ފޮނުއްވުނު ރަސޫލާއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވަނީ ކިތައްމެހާ
ރަގަނޅަކަށްވެސް އެކަލޭގެފާނާއި ހަވާލުކުރެވުނު މިމަތިވެރި ޒިންމާ އުފުއްލަވައި
ވާޖިބު އަދާކުރައްވާފައެވެ .އަދި އަމާނަތް އޭގެ އަހުލުވެރިންނާ ހަވާލުރައްވާފައެވެ.
ހަޤީގަތުގައި އެކަލޭގެފާނަކީ މީސްތަކުން ޖަހާލަތުގެ އަނދިރިކަމުން ޢިލްމުގެ
ނޫރަށް ނެރެދެއްވައި ،އަޅުތަކުންނަށް އަޅުކަންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މާތް ﷲ އަށް
އަޅުކަންކުރުމަށް މަގުދެއްކެވި އާރުކާޓީއެވެ .މާތްﷲ ވަނީ މުޙައްމަދުގެފާނުގެ
މައްޗަށް ކީރިތި ޤުރުއާން ބާވައިލައްވައި ،މިއުއްމަތުގެ ގާނޫނުކަމުގައި އެޤުރްއާން
ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.
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ޔުނިޓް 1

ޙަރަކާތް 1

ތިރީގައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދޭށެވެ!
 -1އެންމެ ފަހުގެ ރަސޫލަކީ ކޮބާ؟
________________________________________________
 -2މާތްﷲ ކީރިތި ރަސޫލާ ‘ އާއި ޙަވާލުކުރެއްވި ރިސާލާތަކީކޮބާ؟
________________________________________________
________________________________________________
 -3މުޙައްމަދުގެފާނުގެ މައްޗަށް ބާއްވައިލެއްވި ފޮތަކީ ކޮބާ؟
________________________________________________
________________________________________________
 -4ކީރިތި ރަސޫލާ ‘ ސުވަރުގެ ވަޑައިގަންނަމުން ދޫކުރައްވާފައި ދިޔަ
ދޭއްޗަކީކޮބާ؟
________________________________________________
________________________________________________
 -5ކީރިތި ރަސޫލާ ‘ ނަމޫނާއަކަށް ބެލުމުން ލިބޭ  2ފައިދާ ލިޔޭ!
________________________________________________
________________________________________________
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ޔުނިޓް 1

ޙަރަކާތް 2

ތިރީގައިވާ ބަސްތަކުގެ މާނަ ލިޔާށެވެ!
ރަސޫލުކަން_________________________________________:
އާރުކާޓީ__________________________________________ :
ސިލްސިލާ _________________________________________
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ޔުނިޓް 1

ފޮތްތަކަށް އީމާން ވުން
ފޮތްތަކަށް އީމާންވުމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައަކީ ބާވައިލެއްވުނު އެންމެހާ
ފޮތްތަކަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ ހަޟްރަތުން އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުންނަށް ،ބަޔާންވެގެންވާ
ޙައްޤާއި ހިދާޔަތާއިގެން

ބާވައިލެއްވުނު ފޮތްތަކެއް ކަމަށް ހިތުގެ އަޑިން

ތެދުކޮށް ކަށަވަރުކުރުމެވެ .އަދި އެއީ ﷲ ތަޢާލާގެ ކަލާމްފުޅު ކަމާއި،
އެއިލާހު ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބަހެއްނޫންކަމަށް ތެދުކޮށް
ކަށަވަރު ކުރުމެވެ.

ފޮތްތަކަށް އީމާންވުމުގެ ތެރޭގައި އެކުލެވިގެންވާ ކަންތައްތައް:
 -1އެއީ ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުން ޙައްޤު ގޮތުގައި ބާވައިލެއްވުނު
ފޮތްތަކެއްކަމަށް އީމާންވުން
 -2މުޙައްމަދު ‘ ގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވުނު ފޮތަކީ ޤުރްއާންކަމާއި ،ޢީސާ
ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވުނީ އިންޖީލުކަމާއި ،މޫސާ
ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވުނީ ތަވްރާތުކަމާއި ދާވޫދު
ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވުނީ ޒަބޫރު ކަމަށް ،އީމާންވުން
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 -3ކީރިތި ޤުރުއާންގައިވާ އެންމެހައި ޚަބަރުތައް ތެދުކުރުން .އަދި ކުރީގެ
އުއްމަތްތަކަށް ބާވައިލެއްވުނު ފޮތްތަކުގައި ،އެފޮތްތަކުގެ އަހުލުވެރިން
ބަދަލުކޮށް އޮޅުވާލާފައި ނުވާ ،ޞައްޙަ ޚަބަރުތައް ތެދުކޮށް އީމާންވުން.
 -4މަންސޫޚު ކުރެވިފައިނުވާ އެންމެހައި ޙުކުމްތަކަށް ޢަމަލުކުރުން .އަދި އެ
ޙުކުމުތަކާއިމެދު ރުހިގެންވާ ޙާލު ﷲ ތަޢާލާ އަށް ޢަމަލުތައް ޚާލިޞް
ކުރުން .ކީރިތި ޤުރްއާން ބާވައިލެއްވުމާއިއެކު އޭގެ ކުރިން ބާވައިލެއްވުނު
އެންމެހައި ފޮތްތަކެއް ވަނީ މަންސޫޚް ކުރެވިފައި.

ޙަރަކާތް 1
ރަސޫލު ބޭކަލުންނަށް ބާއްވައިލެއްވުނު ފޮތްތަކުގެ ނަންތައް ލިޔާށެވެ!
މޫސާގެފާނު
ދާވޫދުގެފާނު
އީސާގެފާނު
މުޙައްމަދުގެފާނު
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ޔުނިޓް 1

ޙަރަކާތް 2

ފޮތްތަކަށް އީމާންވުމުގެ ތެރެއިން ލިބޭ  2ފައިދާ ލިޔާށެވެ!

ޙަރަކާތް 3

ދީފައިވާ ބަސްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހުސްތަން ފުރާށެވެ!
އިންޖީލެވެ

ކީރިތި ޤުރްއާން

ހިދާޔަތާއިގެން

މަންސޫޚް

 -1ފޮތްތަކަށް އީމާންވުމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައަކީ ބާވައިލެއްވުނު އެންމެހާ
ފޮތްތަކަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ ހަޟްރަތުން ____________ ބާވައިލެއްވުނު
ފޮތްތަކެއް ކަމަށް ހިތުގެ އަޑިން ތެދުކޮށް ކަށަވަރުކުރުމެވެ.
 -2ޢީސާ ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވުނީ _____________.
 -3ޤިޔާމަތަށް ދެމިގެންވާ ފުރިހަމަ ،ހުރިހާ ޒަމާނަކަށްވެސް އެކަށީގެންވާ
ޝަރީޢަތެއް އެކުލެވިގެންވާ ފޮތަކީ ______________________.
 -4ކީރިތި ޤުރްއާން ބާވައިލެއްވުމާއިއެކު އޭގެ ކުރީން ބާވައިލެއްވުނު
އެންމެހައި ފޮތްތަކެއް ވަނީ ______________ކުރެވިފައެވެ.
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ޔުނިޓް 1

ޙަރަކާތް 4
ތިރީގައި ބަސްތަކާއި އެބަސްތަކުގެ މާނަ ގުޅުވާށެވެ!

ޞައްޙަ
ތެދުމަގު

ޚަބަރު
މާތްﷲ އެއާޔަތެއް ނުވަތަ
އާޔަތްތަކެއްގެ ޙުކުމް
އުވާލައްވާފައިވާ
މަންސޫޚު

ކަމެއްހިނގިގޮތް

ހިދާޔަތު
ރަނގަޅު
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ޔުނިޓް 1

އާޚިރަތްދުވަހަށް އީމާންވުން (ޢަޤީދާ)
ޙަރަކާތް 1

ކިޔަމާ ކިޔަމާ!

އާޚިރަތް ދުވަހަށް އީމާންވުން
އާޚިރަތް ދުވަހަކީ ޤިޔާމަތްދުވަހެވެ .އެއީ ހިސާބުބެއްލެވުމަށާއި ޖަޒާދެއްވުމަށް
ﷲ ތަޢާލާ ދެވަނަފަހަރަށް މީސްތަކުން ދިރުއްވައި މަޙްޝަރުގެ މައިދާނަށް
ފޮނުއްވާ ދުވަހެވެ .އެދުވަހަށް އާޚިރަތް ދުވަހޭ ކިޔުނީ އެއަށްފަހުގައި ދެން
އެހެން ދުވަހެއް ނުވާކަމަށްޓަކައެވެ .އެއީ ސުވަރުގޭގެ އަހުލުވެރިން ސުވަރުގެއަށް
ވައްދަވައި ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިން ނަރަކައަށް ވައްދަވާ ދުވަހެވެ .ކޮންމެ
މީހަކުވެސް ސުވަރުގޭގައި ނުވަތަ ނަރަކައިގައި ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ދެމިތިބޭނެއެވެ.
އާޚިރަތްދުވަހަށް އީމާންވުމަކީ އީމާންކަމުގެ  5ވަނަ ރުކުނެވެ .އާޚިރަތް ދުވަސް
ދޮގުކޮށްފި މީހަކު ކާފިރު ވެއްޖެއެވެ.
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އާޚިރަތް ދުވަހަށް އީމާންވުމުގައި އެކުލެވިގެންވާ ކަންތައްތައް
 –1ހިސާބު ބެއްލެވުމާއި ޖަޒާދެއްވާނެކަމަށް އީމާންވުން
 –2ސުވަރުގެއާއި ނަރަކަ އަށް އީމާންވުން

މަރުވުމަށްފަހު ވާނޭކަމަށް މާތްނަބިއްޔާ ‘ ޚަބަރުދެއްވާފައިވާ އެންމެހާ ކަންކަމަށް
އީމާންވުމަކީވެސް އާޚިރަތްދުވަހަށް އީމާންވުމާއި ގުޅިފައިވާ ކަންކަމެވެ .އެގޮތުން:

 -2ޤަބުރުގެ ޢަޒާބާއި ނިޢުމަތް:
އެގޮތުން އީމާންކަމުގައި ތެދުވެރިވީ
 -1ޤަބުރުގެ ފިތުނަ :
ވަޅުލެވުމަށްފަހު އޭނަގެ
ރައްބާއި ،ދީނާއި،
ނަބިއްޔާއާއި ބެހޭގޮތުން
ކުރިމަތިވާ ސުވާލުތައް

އިޚްލާޞްތެރި މުއުމިނުއަޅުންނަށްޓަކައި
އޭނަގެލޮލުގެ ފެނުން ހުސްވާހިސާބަށް ކަށްވަޅު
ތަނަވަސްކުރެވޭނެއެވެ.
އަދި ނުކިޔަމަންތެރި ކާފިރު އަޅުންނަށް
އޭނަގެ އެއްކަށިގަނޑު އަނެއް ކަށިގަނޑުގެ
ތެރެއަށް ވަދެގެންދާ މިންވަރަށް ކަށްވަޅު
އޭނައަށްޓަކައި ނުތަނަވަސް ކުރެއްވޭނެއެވެ.
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ތިރީގައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދޭށެވެ!
 -1އާޚިރަތް ދުވަހަކީ ކޮބާ؟
________________________________________________
________________________________________________
 -2ހެޔޮކަންތައްކުރާ މީހާ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ތަކުގެ ތެރެއިން ދެކަމެއް
ލިޔޭ !
________________________________________________
________________________________________________
 -3އާޚިރަތްދުވަހަށް އީމާންވުމަކީ އީމާންކަމުގެ ކިތައްވަނަ ރުކުންތަ؟
________________________________________________
 -4މަރުވުމަށްފަހު ވާނޭކަމަށް މާތްނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲޢަލައިހި ވަސައްލަމަ
ޚަބަރުދެއްވާފައިވާ  2ކަމެއް ތަފުސީލުކޮށް ލިޔޭ!
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
 -5އާޚިރަތް ދުވަހަށް އީމާންވުމުން ލިބޭ ބައެއް ފައިދާ ލިޔާށެވެ!
________________________________________________
________________________________________________
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ޔުނިޓް 1

ޙަރަކާތް 3
މިއާޔަތް  3ފަހަރު ލިޔުމަށްފަހު މާނަ ލިޔާށެވެ!

َوات َّ ُقوا

النَّ َار

ال َّ ِت

أ� ِعد َّْت

ين
ِللْ َك ِف ِر َ

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
އާޔަތުގެ މާނަލިޔެލާ!
______________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

ތިރީގައިވާ ބަސްތަކުގެ މާނަ ލިޔާށެވެ!
އާޚިރަތް ދުވަސް___________________________________ :
ފިތުނަ:

______________________________________

އިޚްލާޞްތެރި______________________________________ :
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ޔުނިޓް 1

މާތްﷲގެ މިންވަރުފުޅަށް އީމާންވުން (ޢަޤީދާ)
ޙަރަކާތް 1

ކިޔަމާ ކިޔަމާ!

މިއީ އީމާންކަމުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން  6ވަނަ ރުކުނެވެ.
މިންވަރަށް އީމާންވުމޭ ބުނެވެވޭ ބަހުގެ މާނައަކީ  ،ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ
ވަނީ އެއްމެ ކުރީއްސުރެ ކޮންމެ އެއްޗެއްގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅުއްވާފައިކަމަށް
އީމާންވުމެވެ .މިވެނި ކަމެއް މިވެނި ވަޤުތަކު މިވެނި ތަނެއްގައި މިވެނި ގޮތަކަށް
ހިނގާނެކަން އެއިލާހު މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާކަމާއި ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ހިނގަނީ
ﷲ ތަޢާލާ މިންވަރުކުރައްވާފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިންކަމަށް އީމާންވާންޖެހެއެވެ.
 ﷲ ތަޢާލާ ،ޢަޒަލުގައި ،ޚަލްޤުތަކުން އުފެއްދެވުމުގެ ކުރިންނާއި އަދި
އަބަދުވެސް

ކޮންމެ އެއްޗަކާއިމެދުވެސް ކަންތައްތައް މެދުވެރިވެފައިވާގޮތާއި،

ވާނޭގޮތާއި ވަމުންދާގޮތް އަދި ނުވަނީ ކޮންކަމެއްކަމާއި ކަމެއްވެއްޖެކަމުގައިވާނަމަ
އެކަމެއްވީގޮތާއި ،ކަމެއް ނުހިނގާނަމަވެސް ،އެކަމެއް ހިނގިނަމަ ހިނގާނެ
ގޮތާއި ،މިއެންމެހައި ކަންކަން އެއިލާހު މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ .އެއިލާހަށް
ސިއްރުވެ ވަންހަނާވެގެންވާ އެއްވެސްކަމެއް ނުވެއެވެ .މިއެންމެހައި ކަންކަމަށް
އީމާންވާންޖެހެއެވެ.
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ޔުނިޓް 1

 ކާއިނާތުގައިވާހައިކަމެއް ހިނގަނީ ﷲ ތަޢާލާގެ އިރާދަފުޅާއި އެކުގައި
ކަމަށް އީމާންވާންޖެހެއެވެ .އެއީ އެއިލާހު ކުރައްވާކަމެއްކަމުގައި ވިޔަސް ނުވަތަ
އަޅުތަކުން ކުރާ ކަމެއްކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ.

 ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީ ބަސްފުޅުގައިވެއެވެ.

َوَيْتَ ُار)

( َوَربـُّ َ
ـك َيْلُـ ُـق َمــا يَ َشــاءُ

(سورة القصص) މާނަ« :ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ،އެކަލާނގެ

އިރާދަކުރައްވާ އެއްޗެއް ހައްދަވަތެވެ .އަދި އެކަލާނގެ ރުއްސަވައިފި އަޅަކު
ޚިޔާރުކުރައްވައި މަތިވެރި ކުރައްވަތެވެ».
އުނދަގޫބަސް

މަޚްލޫޤާތުތައް :ﷲ ފިޔަވައި ،ﷲ ހެއްދެވި ހުރިހާއެއްޗެއް
މިންވަރު :ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ވަރު  /އިރާދައިގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ގޮތް
ޒައްރު /ޒައްރާ :އެއްޗަކުން ވަކިކުރެވޭ އެންމެ ކުޑަމިންވަރު  /ވައިގެތެރޭގައި
އުދުހޭ ކުދިކުދި އެތިކޮޅު  /އެޓޮމް
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ޔުނިޓް 1

ޙަރަކާތް 2
މިއާޔަތް  3ފަހަރު ލިޔުމަށްފަހު އާޔަތުގެ މާނަ މުދައްރިސުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު
ލިޔާށެވެ!

َو َرب ُّ َك

َ ْيلُ ُق

َما ي َ َشا ُء

َو َ ْي َت ُار

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
މިއާޔަތުގެ މާނަ ލިޔެލާ!
______________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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ޔުނިޓް 1

ޙަރަކާތް 3
މިންވަރަށް އީމާންވުމަށް ތިޔަ ދަރިވަރުންނަށް ކުރެވިދާނެ  3ކަމެއްލިޔޭ!
___________________________________________ -1
___________________________________________ -2
___________________________________________ -3

 ގުރޫޕްގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު މިންވަރަށް އީމާންވުމުން ލިބޭ ބައެއް
ފައިދާތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ރޯލްޕްލޭ އެއް ތައްޔާރުކޮށް ކުލާހަށް ހުށައަޅާށެވެ!
 މިންވަރަށް އީމާންވުމާއި ބެހޭގޮތުން ލީފްލެޓެއް ތައްޔާރު ކުރާށެވެ!
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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ސާފުތާހިރުކަން

ޔުނިޓް  / 2-ތީމް :ސާފުތާހިރުކަން

ޔުނިޓް 2

ވުޟޫކުރަން ކަމުދާ ފެން

ފިލާވަޅު 1

� َّإن الْ َم َاء َطه ٌُور َال يُنَ ِ ّج ُس ُه َ
ش ٌء �الَّ َما غَلَ َب عَ َل ل َ ْوِن ِه أ� ْو َط ْع ِم ِه أ� ْو ِر ْ َي ُه
ْ
إ
'' އެފެން ޠާހިރުވެގެންވެއެވެ .އެއްވެސް އެއްޗެއް އެފެން ނަޖިހެއް

ނުކުރާނެއެވެ .އެފެނަށް އެއްޗެއް އެޅި ފެނުގެ ކުލަ ،ނުވަތަ ވަސް
ނުވަތަ ރަހަބަދަލުވުމުން މެނުވީއެވެ''.

ޙަރަކާތް 1

ُم ْطلَـ ُـق

(أخرجه ابن ماجه)

ކިޔަމާ ދަސްކުރަމާ!

ފެނަކީ އެއީ އަމިއްލަ ޒާތުގައި

ކުރާ ފެނެވެ .ފެނުގެ

ُم� ْس َت ْع َمل

ُح ُ ْ
ــم

އަކީ

ط َا ِه ُــر

ط َا ِهـ ُـر

އަދި އެހެން ތަކެތި

ط َا ِهـ ُـر

އެވެ.

ފެން ނުވަތަ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ފެނަކީ އެއީ

ُوضُ وء

ކުރާ މީހާއާއި

ހިނައިގަންނަ މީހާގެ ގުނަވަންތަކުން އޮހޮރިގެންދާ ފެނެވެ.

ط َا ِه ُــر
ކާކުލަ ފަދަ ط َا ِه ُر އެއްޗެއް
ــر ފެނެކެވެ.
ހިނދު ط َا ِه ُ

އެއްޗެއް އެކުވެފައިވާ ފެނަކީ އެއީ ސައިބޯނި ،ކުކުން ،ފުށް،
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އެކުވެފައިވާ ފެނެވެ .މިފެނަކީ
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ُم ْطلَ ُق

ފެނޭ ބުނެވޭ

ُم ْطلَ ُق
ط َا ِه ُر އެހެނަސް އެހެން އެއްޗެއް ط َا ِه ُر ނުކުރާ ފެނެކެވެ .މިފެނަށް ދިވެހިބަހުގައި
ُور ކަން ނެތް ط َا ِه ُر ފެނޭވެސް ކިޔައިއުޅެއެވެ.
َطه ُ
ފެނޭ ބުނެވުމުން އެއިން ބޭރުވެއްޖެނަމަ ،އެފެނަކީ އޭގެ އަމިއްލަ ޒާތުގައި

ّ
تغــر

ޔުނިޓް 2

جنس ފެނަކީ جنس

އެޅުމުގެ ސަބަބުން ،އެފެނުގެ ކުލަ ،ވަސް ނުވަތަ ރަހަ

ވެފައިވާ ފެނެވެ .އެ ފެނުން

އެއްޗެއްطاهــر

ކުރުން ހުއްދަވެގެންނުވާ

ކަމުގެ މައްޗަށް ޢިލްމުވެރިން އިޖުމާޢުވެލެއްވެވިއެވެ.
ޙަރަކާތް 2

ތިރީގައިވާ ތަޞްވީރުތަކުން ވުޟޫކުރަން ކަމުދާ ފެން ވަކިކުރާށެވެ.
ލާށެވެ!
އަދި ރަނގަޅު ފާހަގަ

ކޯރުފެން

އަވިން ހޫނުވިފެން

ކާކުލަ އެޅިފައިވާފެން

ޒަމްޒަމްފެން

ކަނޑުފެން

ވާރޭފެން
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ޙަރަކާތް 3
ޔުނިޓް 2

ވިސްނައިގެން ކިޔާލަމާ!..

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ

ـن لَـ ْـم َ ْي ِمـ ْـل الْ َخ َبـ َ
ـث (متفــق عليــه)
ُقل َّ َتـ ْ ِ

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެَ � .ذا بَلَــ َغ الْــاَ ُء
إ

“ފެނުގެ ދެޤުއްލަ ހަމަވެއްޖެނަމަ އެފެން

ނަޖިހެއް ނުވާނެއެވެ”.
ފެނުގެ މަދުމިނާއި ގިނަ މިން ކަނޑައަޅާނީ ދެ ޤުއްލަ ހަމަވާ ފެނަކީ އެއީ
ގިނަފެން ކަމުގައެވެ .އަދި މަދުފެނަކީ ދެޤުއްލަ ހަމަނުވާ ފެނެވެ .ޤުއްލަ އަކީ
ލީޓަރުން ބަލާނަމަ ގާތް ގަނޑަކަށް  160.5ލީޓަރެވެ .އެހެންވީމާ ދެޤުއްލައަކީ
ގާތްގަނޑަކަށް  321ލީޓަރެވެ.
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ޙަރަކާތް 4
ޔުނިޓް 2

ތިރީގައިވާ ޕެރެގްރާފް ކިޔުމަށްފަހު ،ފެންބެހިފައިވާ ބައިތައް ،ރަނގަޅަށް
ވިސްނައިގެން ،ބުރެކެޓުގައި ލިޔެލާށެވެ!
ކިޔަމާ ދަސްކުރަމާ!
ވާރޭފެނާ ބެހޭގޮތުން މާތް ﷲ ވަޙީކުރެއްވި ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިވަނީ
''ތިމަންރަސްކަލާނގެ

އުޑުން

ޠާހިރުފެން

ވެއްސެވީމެވެ''.

ޞަޙާބީ ބޭކަލުން ކަނޑުދަތުރު ފަތުރުކޮށް އުޅުއްވާއިރު ،ފެން ގެންދެވޭލެއް
މަދުކަމުން ވުޟޫކޮށްފިނަމަ ،ބޯފެނަށް ދަތިވެދާނެތީ ،ކަނޑުފެނުން ވުޟޫކުރުމާއި
ގ އަރިހުގައި ދެންނެވުމުން ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ« .އެފެން
ބެހޭގޮތުން ރަސޫލާ ‘ ެ
ޠާހިރެވެ».
ކީރިތި ރަސޫލާ ‘ ޒަމްޒަމް ފެން ހިއްޕެވިއެވެ .އަދި އެފެނުން ވުޟޫވެސް
ކު ރެ އް ވި އެ ވެ.
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ޔުނިޓް 2

ހ -އެހެން އެއްޗަކާ އެކުވެ ކުލަ ނުވަތަ ރަހަ ނުވަތަ ވަސް ބަލުވެފައި
ނެތްފެން ()...................................................
ށ .މީދަލެއް ވެއްޓި މަރުވެ ކުނިވުމުން ،ވަސްނުބައިވެފައިވާ ފެން (...............
)............................
ނ .ކާކުލަ އަޅާފައިވާ ފެން (...........................................
).............
ރ .ވުޟޫކުރުމަށްޓަކައި އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައިވާ ފެން (........................
)...........................
ޙަރަކާތް 5

ތިރީގައިވާ ސުރުޚީތަކާއި މެދު ގުރޫޕްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު
މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމެއް މުދައްރިސްގެ އެހީއާއިއެކު ލިޔާށެވެ!
ހ -ވާރޭފެން
ށ -ކަނޑުފެން
ނ -ޒަމްޒަމްފެން
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................................................................................................................................................
ޔުނިޓް 2

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
އުނދަގޫބަސް
ޤުއްލަ :މިނުމަށްޓަކައި ކުރީޒަމާނުގައި ބޭނުންކުރި މިންގަނޑެއް
ލީޓަރ :މިޒަމާނުގައި ދިޔާތަކެތި މިނުމަށް ބޭނުންކުރާ މިންގަނޑެއް
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ނަޖިހުން ޠާހިރުވުން

ފިލާވަޅު 2

ޔުނިޓް 2

ޠަހާރަތަކީ ނަމާދުގެ ތަޅުދަނޑިއެވެ.

ޙަރަކާތް 1

ޠަހާރަތު ބެހޭ  2ބައި ވަކިކުރާށެވެ! އަދި ރަނގަޅު ޖަވާބާއި ގުޅުވާށެވެ!
މަޢުނަވީ ޠަހާރަތު
ފަންނީ ޠަހާރަތު
މާއްދީ ޠަހާރަތު

ޠަހާރަތު ބެހޭ  2ބައި

ޢުރުފީ ޠަހާރަތު
ޘަޤާފީ ޠަހާރަތު
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ޙަރަކާތް 2

ލިޔާށެވެ!

ޔުނިޓް 2

ތިރީގައިވާ ސުވާލުތަކުގެ ރަނގަޅު ޖަވާބު ،މުދައްރިސްގެ އެހީއާއެކު
 -1ޠަހާރަތުގެ ލުޣަވީ މާނައަކީ ކޮބާ؟
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

 -2ޠަހާރަތުގެ އިޞްޠިލާޙީ މާނައަކީ ކޮބާ؟
.................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................

 -3ޙަދަޘް އެރެގަތުމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މުރާދަކީ ކޮބާ؟
.................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
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 -4ނަޖިސް ފިލުވައިލުމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މުރާދަކީ ކޮބާ؟
ޔުނިޓް 2

.................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................

 -5ޙިއްސީ ޠަހާރަތު ބެހިގެންވާ ދެބަޔަކީ ކޮބާ؟
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................

 -6ޙަދަޘް ބެހިގެންވާ ދެބަޔަކީ ކޮބާ؟
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................

الم ِر والْميتَةَ و ِْ
ِ
َصنَ َام މާނައީ « :ހަމަކަށަވަރުން
الْن ِزيْـ َـر َو ْال ْ
إ َّن اهللَ َوَر ُس ْولَهُ َحَّرَم بـَْي َع َْ ْ َ َ ْ َ
ﷲ އާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާ ރަލާއި ،މުޅަތަކެއްޗާއި ،އޫރާއި،
އަޅުކަންކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ބުދު ،ގަނެވިއްކުން ޙަރާމްކުރެއްވިއެވެ» .
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ޙަރަކާތް 3

ޑައިގްރާމްގައި ލިޔެދޭށެވެ!

ޔުނިޓް 2

ޚަބަޘް (ނަޖިސް) ބެހިގެންވަނީ ތިންބަޔަކަށެވެ .އެބައިތައް ތިރީގައިވާ

ނަޖި ް
ސ
ބެހިގެންވާ
ތިންބައި
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ޙަރަކާތް 4

ކިޔާލަމާ! އަދި ލިޔެލަމާ!

ޔުނިޓް 2

إِ َّن اهللَ َوَر ُس ْولَهُ

َحَّرَم

ރަލާއި ،މުޅަތަކެއްޗާއި،

الَ ْم ِر
بـَْي َع ْ

َوالْ َمْيتَةَ

الِْن ِزي ـْ ـ َـر
َو ْ

َصنَ َام
َو ْال ْ

އޫރާއި ،ބުދު ،ގަނެވިއްކުމަކީ ޙަރާމްކަމެކެވެ.

1

.....................................................................................................................................................................

2

.....................................................................................................................................................................

ގޮޅީގައިވާ ބަސްތަކުން ނަޖިސްތަކެއްޗާއި ،ނަޖިސް ނޫން ތަކެތި ވަކިކުރުމަށް
ފަހު ،ޓޭބަލްގައި ލިޔާށެވެ!
ލޭ ،ހޮޑު ،ކުޑަކުމުދާތަކެތި ،ބޮޑުކަމުދާތަކެތި ،ކުޅު ،ވުޟޫކުރަން
ބޭނުންކޮށްފައިވާ ފެން ،މާފެން ،ކާފޫރުފެން ،މަރުވެފައިވާ ބަކަރިއެއް،
އޫރުމަސް ،ކުއްތާގެކުޅު ،ކަތިލުމުން މަރުވެފައިވާ ކުކުޅެއް،
ނަޖިސްތަކެތި

66

ނަޖިސް ނޫން ތަކެތި
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ޔުނިޓް 2

ސް
ުނދަދަގޫގޫބަބަސް
އއުނ

މާއްދީ :ލޮލަށް ފެންނަ ނުވަތަ އަތުން ހިފޭގޮތް ހުންނަ
މަޢުނަވީ :ޙަޤީޤީ ،މާނައަށް ނިސްބަތްވާ ،ވަރަށް ޢިލްމީ ،ރޫޙީ
ޙިއްސީ :ލޮލަށް ފެންނަ ނުވަތަ އަތުން ހިފޭ
ޙަދަޘްވެރިވުން :ހިނެއިން ވާޖިވުން ،ވުޟޫގެއްލުން ( ހަދަޘަކީ އާދަމްގެ
ދަރިޔާގެ ކިބައިގައި ،އޭނާއަށް ނުފެންނަގޮތުގައި އުފެދޭ ނުތާހިރުކަމެކެވެ).
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ފިލާވަޅު 3

ކެއުމުގެ އަދަބުތައް
ޔުނިޓް 2

ކާބޯތަކެތި ސާފުތާހިރުކޮށް ބެހެއްޓުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

ކިޔަމާ ދަސްކުރަމާ!

ك ِم َّما ي َ ِل َ
الل َ ،و ُ ْ
ك ِب َي ِمي ِن َكَ ،و ُ ُّ
يك
س َّ َ
َي غُ َل ُم ِّ َ :
«އޭ ދަރިފުޅާ އެވެ .ކެއުމުގެ ކުރިން ﷲ ގެ އިސްމުފުޅުން ފަށާށެވެ .އަދި
ދަރިފުޅުގެ ކަނާ އަތުން ކާށެވެ .އަދި ދަރިފުޅާ ތަށީގެ އެންމެ ގާތުން ކާށެވެ».
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ޙަރަކާތް 1

ތިމާއާއި
ގާތްފަރާތުން ކެއުން

ކާންފެށުމުގެ ކުރިން
ބިސްމި ކިޔުން
ކައިނިމިގެން ﷲ
އަށް ޙަމްދުކުރުން

ތަށީގައި ،ހުސްނުކޮށް
ބައެއް ބެހެއްޓުން

އ ހީ
ކެއުމުގެތެރޭގަ ި
ސަކަރާތްޖެހުން

ޔުނިޓް 2

ކެއުމުގެ އަދަބުތައް ފާހަގަކޮށް ކުލަޖައްސާށެވެ!

ވައަތުން ކެއުން

ކާތަށި ރަނގަޅަށް
ސާފުކުރުން

ކަނާއަތުން
ކެއުން

ސް
ުނދަދަގޫގޫބަބަސް
އއުނ

ޙަމްދުކުރުން :ރިވެރި ތަޢުރީފާ ޘަނާ މާތްﷲ އަށް ދެންނެވުން
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ޙަރަކާތް 2
ޔުނިޓް 2

ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކުން ކެއުމުގެ އަދަބުތަކާ އެއްގޮތް ކަންތައްތަކާއި
އެ އަދަބުތަކާއި ޚިލާފު ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް ރޮނގުން ގުޅުވާށެވެ!
 -1ކަނާތުން ކެއުން
 -2ތަށީގެ ދުރުފަރާތުން ކެއުން
 -3ކައި ނިމިގެން ރީތިކޮށް އަތްދޮވެ ސާފު ކޮށްލުން
 -4ކައި ނިމިގެން އަނގަ ދޮވެލުން

ކެއުމުގެ އަދަބުތަކާ
އެއްގޮތް
ކަންތައްތައް

 -5މެހެމާންދާރީ އަދާ ކޮށްދިން ފަރާތަށް ހެޔޮދުޢާ
ކޮށް ދިނުން
 -6އިނގިލިތަކާއި އަތުގެ ބަނޑުފުއް ޖައްސައިގެން
ކެއުން
 -7ކާމޭޒު މައްޗަށް ވެއްޓޭ އެތިކޮޅު ނުކެއުން
 -8ތަނެއްގައި ލެނގިގެން ހުރެ ކެއުން
 -9ކާގަޑީގައި ޟަރޫރީ ޙާލަތެއް މެދުވެރި ވެގެން
މެނުވީ ކުޅު ޖަހާ ނުހެދުން
 -10ޖަމާޢަތެއްގެ ބަޔަކާއި އެކުގައި ކެއުން
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ކެއުމު ެ
ގ
އަދަބުތަކާ ޚިލާފު
ކަންތައްތައް

ޙަރަކާތް 3
ޔުނިޓް 2

ކިޔަމުން ލިޔެލާށެވެ!
اَ ْلَ ْم ُد لِلَّ ِه الَّ ِذ ْي أَطْ َع َم ِ ْن َه َذا الطَّ َع َام َوَرَزقَنِْي ِه ِم ْن َغ ِْي َح ْوٍل ِم ِّ ْن َوالَ قـَُّوٍة
1

....................................................................................................................................................................

2

......................................................................................................................................................................

ޙަރަކާތް 3

ކިޔަމާ ކިޔަމާ!

ކާބޯތަކެތި ބަހައްޓަންވާނީ ސާފުކޮށް ދޮވެފައި ހުންނަ ކަންވާރުގައެވެ.
އެތަކެތި ހުންނަންވާނީ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުންޏެއް ނޭޅޭނެހެން ރަނގަޅަށް
ބަންދުކުރެވިފައެވެ .ކާބޯތަކެތީގެ އިތުރުން ތިމާގެންގުޅޭ ތަކެއްޗާއި ފޭރާމާއި އިށީނދެ
އުޅޭ ގޮނޑި މޭޒާއި އެނދު ފަދަ ތަންތަންވެސް ހުންނަންވާނީ ސާފުތާހިރުކޮންނެވެ.
ބަލިތަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ އިތުރުން ސާފުތާހިރުކަމަކީ ޒީނަތްތެރި ކަމުގެ ތެރެއިން
ވެސް ހިމެނިގެންވާ ކަމެކެވެ.
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އަހަރެމެން ސާފުތާހިރުކޮށް ގެންގުޅެންޖެހޭ  5އެއްޗެއް ލިސްޓްކުރާށެވެ!
ޔުނިޓް 2

-1

..................................................................................................................................................................

-2

..................................................................................................................................................................

-3

..................................................................................................................................................................

-4

..................................................................................................................................................................

-5

..................................................................................................................................................................

ޙަރަކާތް 4

ކިޔަމުން ކުލަޖައްސާށެވެ!

َالْ َح ْم ُد ِ َّ ِل َّ ِال ْي أ� ْط َع َم ِ ْن
الط َعا َم َو َر َزقَ ِن ْي ِه م ْنِ
َه َذا َّ
غَ ْ ِي َح ْو ٍل ِم ِ ّ ْن َو َال ُق َّو ٍة
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