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 ތިރީގައިއެވާ ދޭހަ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ކިޔައިލާފެވެ.

  

 

އިސްލާމްދީދަކީ އިލާހީ ދީދެވެ. މި ދީދަކީ ދިވެހިދްގެ ހިތްތަކަފް ހިދާޔަތުގެ އަލިކަދް ފޯރުކޮފްދިދް ދީދެވެ. ޖާހިލުކަމުގެ  .1

ހުޅުވައިދިދް ދީދެވެ. މި މަތިވެރި ދީދް ދިވެހި ޤައުމު  ތެރެއިދްދެރެ ޙައްޤުގެ މަގު ދައްކައިދިދް ދީދެވެ. މެރިފައިވާ ލޯތައް ދުދިޔެތެރެއަފް

ވަދަ އަހަރުއެވެ. އެދުވަހަފްފަހު ދިވެހީދްދަކީ ސައްތައިދް ސައްތަ މުސްލިމު ބައެކެވެ. އެއްދީދަކަފްކ އެއްފޮތަކަފް  1153ޤަބޫލުކުރީ މީލާދީދް 

އިގައި އަފަގަދްދުވަދް މަސައްކަތް ކުރި ބައެކެވެ. އެހެދް ދަމަވެސް މިއަދު ތަބާވާ ބައެކެވެ. ޖޯޝާއެކު އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލުތައް ދިވެހިދްގެ ކިބަ

ދަފް ދޭދްޖެހޭ ތަހުޒީބާއި އޮއިވަރުގައި ޖެހި ދިވެހީދްދަދީ މާތްވެގެދްވާ އިސްލާމްދީދް އެކަހެރިކޮފް ބާކީ ކުރަމުދްދެވެ. ދިރިއުޅުމުގައި އިސްލާމްދީ

 އިސްކަދް ވަދީ ދުދެވި ދޫކޮފްލެވިފައެވެ.   

ދިވެހިދްގެ ދިރިއުޅުމަފް އައި ބަދަލާއެކު އިސްލާމީ ޢިލްމަފްދޭ  އަހައްމިއްޔަތުކަދްވަދީ ކުޑަވެފައެވެ. މުސްލިމުދް ދުދިޔެއަފް  . 2

ފް ދަތީޖާއަކަ ތަޢާރަފު ކުރި ބައެއް މާއްދާތަކުގެ އިތުރުދް އެހެދިހެދް މާއްދާތައްވެސް މިހާރުދަދީ ދިވެހިދްގެ ތެރޭގައި އުދގެދި ދަސްކުރަމުދްދެވެ.

ައް ފަސޭހައިދް ވެގެދްދަދީ ޤައިރުދީދުގެ އަހުލުވެރިދްފަދައިދް މާއްދިއްޔަތައް ހެއްލެވުމެވެ. މަކަރާއި ހީލަތް ބޭދުދް ކޮފްގެދް ފައިސާ ހޯދާދެ ގޮތްތ

ގެ هللاދަރިވަރުދްދަފް  ކުދްމަތީގެ 8ދެދެގަތުމެވެ. ކުރިދް ދިވެހި ދަރިދްދަފް އުގަދްދައިދެވުދު "ދުރޫސުލް އަޚުލާޤު" މިހާރަކު ދޯވެއެވެ. ގުރޭޑު 

ެ ބައެއް ކަލާމްފުޅު ކަމުގައިވާ ކީރިތި ޤުރުޢާދް ކިޔަވައެއް ދުދެވެއެވެ. އިސްލާމްދީދް އުދގަދްދައިދޭ ގަޑިތައްވަދީ މަދު ކުރެވިފައެވެ. ދީދުގ

ހާރު މަޖުބޫރު މާއްދާތަކުގެ ލިސްޓުދް މުޙިއްމު ބައިތައް ސުކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދިދުދް ވަދީ މަދާކުރެވިފައެވެ. އަދި "އިސްލާމް" މިމާއްދާވަދީ މި

ިޔާއެކެވެ. ކަދޑާލުމުގެ މަގުމަތީގައެވެ. ދީދީ މިފަދަ މުޙިއްމު ބައިތައް ޤައުމީ ފަލްސަފާއިދް ބޭރު ކުރުމަކީ ދީދަފާއި ދިވެހި ޤައުމަފް ދެވޭ އަދ

ޢިލްމެއްދަމަ ދާދިފަހުދް އެމެރިކާގެ އެފު.ބީ.އައި ގެ  އިސްލާމީ ޢިލްމަކީ ދެރަ ޢިލްމެއް ދޫދެވެ. ފަޤީރު ޢިލްމެއްވެސް ދޫދެވެ. މިޢިލްމަކީ ކަޓު

ުގަދޑުމެދްދަފް ހުރިހާ މުވައްޒަފުދްގެ ކިބައިގައި ކީރިތި ޤުރުޢާދާއި އިސްލާމްދީދުގެ ޢިލްމު ވަކިފެދްވަރަކަފް ހުރުދް ލާޒިމްދުކުރީހެވެ. މިއިދް އަޅ

 މަތިވެރިކަމާއި ބޭދުދްތެރިކަމެވެ.     އެގެދީ އިސްލާމްދިދުގެ މާތްކަމާއި ކީރިތި ޤުރުޢާދުގައިވާ ޢިލްމުގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޒަމާދީ ތަހުޒީބުގެ އެދްމެމަތީ ފަދްތީގެ އާދައެއް ކަމުގައި މިހާރު ވެފައިވަދީ ދެމަފިރިދް އެކުގައި ވަޒީފާ  .    3

ފްވުރެ ވަކީދް މޮޔަކަމެއް އޮދްދާދެހެއްޔެވެ؟ މިއާދަ އަދާކުރުމެވެ. އާޔާއިދްދާއި ކުޑަކުދިދްގެ މަރުކަޒުތަކާއި ދަރިދް ހަވާލު ކުރުމެވެ. އާދޭހެވެ. މިއަ

ް ތަރުބިއްޔަތު އަކީ އަޅުގަދޑުމެދްގެ މުސްތަޤުބަލްގެ ޖީލްތައް ހަލާކުވެ ދެތި ދިޔުމަފް މަގުފަހިވެދާދެ ކަމެކެވެ. އިސްލާމްދީދުގައިވާފަދައިދް ދަރިދ

ދިވެހި އަދްހެދުދްވާދްވީ ގެއިދް ބޭރުގައި އަދާކުރާ މައްސޫލިއްޔަތު ކުޑަކޮފް ކުރުމަފްޓަކައި މައިދްބަފައިދްގެ ބަދަލެއް ދުހޯދެއެވެ. އެހެދްކަމުދް 

 ދަރިދްދަފް ދޭދްވާ ލޯތްބާއި އަޅާލުދް ދިދުމުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރާ ބަޔަކަފެވެ.   

ދޫދެވެ. ގޯހަކީ  އޮފީހުގައި ގިދަ ވަގުތު އުޅެދް ޖެހުމަކީ ގޯހެއްދޫދެވެ. ގިދަ ވަގުތު މަސައްކަތް ކުރަދްޖެހުމަކީވެސް ގޯހެއް . 4

ާ ވަގުތުކޮޅު ބުރަމަސައްކަތާއި ވަގުތު ދުލިބުމުގެ ސަބަބުދް ދީދީ ވާޖިބުތަކަފް އިހުމާލު ދުވެވުމެވެ. ޤަވާއިދުގެ ގޮތުދް ދަމާދު ކުރަދް ކަދޑަފައިވ

އި ދެތުމެވެ. މިކަދްތައްތަކަކީ ދިވެހި މަދުވުމެވެ. އޮފީސްތަކުގައި ކެދްޓީދު ހެދިފައި ހުދްދަ ފަދައިދް ދަމާދު ކުރާދެ ތަދަވަސް ކޮޓަރި  ޤާއިމްވެފަ

ަފް އެދެވޭ މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުދްދާ ދިވެހި މުވައްޒަފުދްދަފް ކުރިމަތިވެފައިވާ ވަރަފް ބޮޑު މައްސަލަތަކެކެވެ. މިމައްސަލަތަކ

ދް ކުޑަވުމެވެ. ދީދީ ޘަޤާފަތަފްވުރެ ހުޅަދގުގެ ތަހުޒީބީ ބަދަލުދައިސް ދިގުލައި ދެމިގެދް ދިއުމުގެ އަސްލަކީ ދިވެހިދް ދީދަފްދޭ އަހައްމިއްޔަތުކަ

 ގޮތްތައް ދިވެހީދްދަފް މާ ކަމުދިޔުމެވެ.     

ދިވެހި މުޖުތަމަގައި މުސްލިމުދްގެ ފުރިހަމަ ހެދުދް ބޭދުދް ކުރަމުދްދަދީ ވަރަފްމަދު ބައެކެވެ. ގިދަ ދިވެހީދް ލައިއުޅެދީ އަޢުރަ  . 5

ފް ބާރު ގައިގެ ވަދާތައް ފާޅުވާ ހެދުދްތަކެވެ. މިކަދް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކާއި އޮފީސްތަކުގައި ބޭދުދް ދިވާކަދް ކުޑަ ހެދުދްތަކެވެ. ގަޔަ

މުޅިދްވެސް އޮތީ  ކުރެވެމުދްދާ ޔުދީފޯމްތަކަފް ބަލައިލުމުދް ރަގަޅަފް ހާމަވެގެދްދާދެއެވެ. އަޢުރަ ދިވާކަދް ބޮޑު ހެދުދް ލުމަކުދް ގެއްލުމެއް ދެތެވެ.

އި ލާބައެވެ. ދެދުދިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަމެވެ. މުސްލިމުދްގެ ހެދުދްތައް އެހެދް ދީދްތަކުގެ އަހުލުވެރިދްގެ ހެދުދްތަކާއި ތަފާތެވެ. ކުލައާފައިދާ އާއި 

ތަދް ބައްޓަދް ަދްފޮއްޗާއި ދިވާކުރަދްޖެހޭ މިދްވަރާއި އަދިވެސް އެހެދިހެދް ގޮތްގޮތުދްދެވެ. އަދްހެދެއްދަމަ މޫދާއި ދެއަތްތިލަ ފިޔަވައި އެހެދިހެދް ތ

   ެވެ.ދޭދގޭދެ ފަދަ ގޮތަކަފް ހުދްދަދް ޖެހޭދީ ދިވާ ކުރެވިފައެވެ. ފިރިހެދެއްދަމަ ފޫޅާއި ކަކުލާއި ދެމެދު ހުދްދަދް ޖެހޭދީ ދިވާ ކުރެވިފައ



 9ގްރޭޑް  –ކިޔުމުގެ ދޭހަ 

 ދިވެހި ޑިޕާޓްމަދްޓް / ފ.އ.ތ.މ ~ 2 ~ (3122ތައްޔާރުކުރީ އަޙުމަދު ޢަރީފް )

ދީދީ ތަފާތު ތަރައްޤީއާއެކު ދިވެހީދްގެ ދީދް ބަލިކަފިވެކ ދޭދެވޭ އަމަލުތައް މުޖުތަމަ ތެރޭގައި މިދަދީ ގިދަވަމުދްދެވެ. ލާ . 6  

ހިދްގުމާއިކ  ޢަމަލުތައް މިދަދީ އިތުރުވަމުދްވެ. އެގޮތުދް ޑުރަގުދެގުމާއިކ ވައްކަދް ކުރުމާއިކ ފޭރުމާއިކ ތޫދުހަތިޔާރު ބޭދުދް ކޮފްގެދް މާރާމާރީ

ހިތަފް ދުގެދޭފަދަ ދަފު  މީހުދް ޤަތުލުކުރުމާއިކ ޒިދޭކުރުދްފަދަ ކަދްކަދް މިދަދީ ޢާއްމުވަމުދްދެވެ. ޒުވާދް ޖީލުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤުވެސް

 ދަރަޖައަކަފް މިދަދީ ވެއްޓެމުދްދެވެ. ހަލާކުގެ ތެރެއިދް ސަލާމަތްދުވެވޭ މިދްވަރަފެވެ.   

ދިވެހީދްގެ ދީދްކަމުގައިވާ އިސްލާމްދީދަފް ތަހުޒީބުގެ ސަބަބުދް ކުރާ ދޭދެވޭ އަސަރު ފިލުވައިލެވޭ ފަދަ އަޤީދާ ހަރުދަދާ ބަޔަކަފް  .  7

ހީދް ވާދްވެއްޖެއެވެ. އިސްލާމްދީދަކީ އެދްމެ އިސްކަދްދޭ ތަދބު ކަމުގައި ހަދަދް ވެއްޖެއެވެ. ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަޅުގަދޑުމެދް ދިވެ

ް އިސްލާމީ އޮދިގަދޑުގެ ތެރެއަފް ފައްތަދް ވެއްޖެއެވެ. އަޅުގަދޑުމެދް މިހާރު މިތިބަ ޙާލު ދެދެގަދެކ ބާއްޖަވެރި ފާގަތި މުސްތަޤުބަލެއ

ޞުބުޙާދަހޫ ވަޠައާލާ އެދްގެވިމަގުދް ކުރިއަފް ދިއުމަފް އަޒުމް ކަދޑައަޅަދް ވެއްޖެއެވެ. އޭރުދް هللا ކައި ދީދުގައި ހިފައިގެދް މާތް ބިދާކުރުމަފްޓަ

 އިސްލާމީ މަތިވެރި ދޫރުދް މި ލޮބުވެތި ޤައުމުގެ މުސްތަޤުބަލް އުޖާލާ ވާދެކަމީ އެއްވެސް ޝައްކެއް އޮތްކަމެއް ދޫދެވެ.

 

 ތިރީގައިވާ ސުވާލުތަކަފް ޖަވާބުދޭފެވެ. :1ސުވާލު 

 އިސްލާމް ދީދަފް ދެވިފައިވާ އަޙައްމިއްޔަތު މިއަދު ކުޑަވެގެދް ދިއުމަފް މެދުވެރިވި މައިގަދޑު ސަބަބަކީ ކޮބާ؟ .2

 ހެއްކެއް ލިޔުމުދް ދައްކާފެވެ. 5ދިވެހިދް އިސްލާމީ ޢިލްމަފްދޭ އަހައްމިއްޔަތުކަދް ކުޑަވެފައިވާ ކަމުގެ  .3

 މަކީ ދެރައިލްމެއް ދޫދްކަމަފް ލިޔުދްތެރިޔާ އެބުދަދީ ކީއްވެ؟އިސްލާމީ އިލް .4

ވަދަ ޕެރެގްރާފުގައި އެބުދާ "އާޔާއިދްދާ" ދަރިދް ހަވާލުކުރުމަކީ މޮޔަކަމެއްކަމަފް ލިޔުދްތެރިޔާ ދެކެއެވެ. އެއީ ކީއްވެގެދްކަދް 5ލިޔުމުގެ  .5

 ތިޔަ ދަރިވަރުގެ އަމިއްލަ އިބާރާތުދް ލިޔާފެވެ. 

 ގުތު އުޅުމަކީ ގޯހެއްދޫދްކަމަފް ބެލެވެދް ފެފުމުގެ އަސްލަކީ ކޮބާ؟އޮފީހުގައި ގިދަވަ .6

 ލިޔުމުގެ އެހީގައި މުސްލިމް އަޅާގެ އައުރައަކީ ކޮބައިކަދް ބަޔާދްކޮފްދޭފެވެ. .7

 ތިރީގައިވާ ބަސްތަކު މާދަ ލިޔާފެވެ. .8

 ވަދަ ޕެރެގްރާފް(2ހ. ތަހުޒީބު )

 ވަދަ ޕެރެގްރާފް(3ފ. ހީލަތް )

 ޕެރެގްރާފް(ވަދަ 5ދ. އިހުމާލު )

 ވަދަ ޕެރެގްރާފް(6ރ. އަހުލުވެރިދް )

 ވަދަ ޕެރެގްރާފް(8ބ. ފާގަތި )

 ( ފާހަގަ ޖަހާފެވެ.( ފާހަގަ އަދި ދޮގު ޖުމުލައިގައި )ދީފައިވާ ލިޔުދް ކިޔުމަފްފަހު ތެދު ޖުމުލައިގައި ) : 2ސުވާލު 

 އިސްލާމްދީދަކީ ބާކީވެފައިވާ ދީދެކެވެ.  .2

 އް ސުކޫލުމާހައުލުގައި ކިޔަވައިދިދުމަކީ މަދާކަމެކެވެ.ދީދުގެ ބައެއް މުޙިއްމު ބައިތަ .3

 ދުދިޔޭގެ ގައުމުތަކަފް އިސްލާމް ދީދަކީ މަތިވެރި ދީދެއްކަދް އެދގެއެވެ. .4

 ދެމަފިރިދް އެކީގައި ވަޒީފާތަކަފް ދިއުދް ގޯހެއް ދޫދެވެ. .5

 އިގެ ތަފާތެވެ.މުސްލިމް އަދްހެދުދްގެ ހެދުމާ އެހެދް ދީދްތަކުގެ ހެދުދްތަކާ ހުދްދަ ތަފާތަކީ ކުލަ .6

ދީފައިވާ ލިޔުދް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ކިޔައިލާފެވެ. އަދި އެއަފްފަހު ލިޔުމުގެ މައިގަދޑު ދުގެއްލޭގޮތަފް އެލިޔުދް ޚުލާސާ ކުރާފެވެ.  :3ސުވާލު 

 ފޮޅުވަތެވެ.  21ޚުލާސާގެ ދިގުމިދަކީ 

 

 


