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 ސްޓްރީ އޮފް އިސްާލމިކް އެެފއާޒްމިނި

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
 

 ކޯސް އައުޓުލައިން

 ތަމްރީނު ކުރާ ކޯސް ޚަޠީބުންރިސޯޓު ތަކުގައި ހުކުރު ކުރާނެ ނަން: 

 ހަފުތާ 5: މުއްދަތު

 ލް މީޓު ގޫގްއޮންލައިން ޕުލެޓްފޯމު  ކިޔަވައިދޭ ވަސީލަތް:
 

 މަޤްޞަދު: ތަޢާރުފާއި ކޯހުގެ 
އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  ރީދިވަޑައިގަތުމާ އެކު މިނިސްޓްރިޒަމް ގެ އެޓޫއޮފް ތަޢާރުފު: މި ކޯހަކީ މިނިސްޓްރީ 

މިނިސްޓްރީ  ކުރަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހަފުތާ ގެ މުއްދަތަށް ިހންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯހެކެވެ. މި ކޯހުގައި ބައިވެރި 5އިން 
 އެކަންޏެވެ.  އްަފރާތްތަ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ނަން ހުށައަޅާ

ގައި )ވަގުތީ ގޮުތން( ބަންގި  މި ކުރު ކޯހުގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓުތަކުމަޤްޞަދު: 
ކުރުމުގެ އަދި ޖަމާޢަތުގައި ކުރާ ސުއްނަތް ނަމާދު ނަމާދާއި ފަރްޟު ފަސް ނަމާދު  ގޮވުމާއި ޚުޠުބާ ކިޔުމާއި އިމާމުވެ ހުކުރު

 ލުކަން ހުރި ބަޔަކު އުފެއްދުެމވެ.ބިޤާ

 

 މި ކޯސް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ލިޔުން: 
 ންނަށް ހަނދާނީ ިލޔުމެއް ދެވޭނެ އެވެ. އެކު މި ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރާ މީހުކާމިޔާބުކަމާ 

 

 ފައިދާ:  ފުރިހަމަ ކުރުމުގެކޯސް 
ހަނދާނީ ލިޔުން ޙާޞިލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރިސޯޓެއްގައި ވެސް  ،ކޯސް ފުރިހަމަ ކޮށް މި

 ނެ އެވެ.  ޒުން ދޫކުރާސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާވަގުތީ ގޮތުން މުދިމްކަން ކުރުމާއި ހުކުރު ކުރުމުގެ ހުއްދައެއް މިނި 

 

 ކިޔަވައިދޭ ގަޑިތައް 
 ފަހުން އިޢުލާންކުރެވޭނެ.

 

 ކޯހާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 ވަގުތު ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތް 
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 ހަފުތާ  3ފުރަތަމަ 
މައްޗަށް އެކުލެވޭ  ވެރިކަމުގެޑުއި ފާހުނަރާ ޚުޠްބާ ކިޔުމުގެތަްޖވީދާއި ފިޤްހާއި މި ތިން ހަފުތާގައި އޮންާނނީ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ޝާއިޢު ބާ ކިޔުމުގެ ގަޑިތަކުގައި ބޭނުންކުރާނީ ޠު)ޚުމެވެ. ގަޑިތަކެއް ނަގައި ދިނު
ކުށެއް  ޚުޠުބާ ކިޔުމުގެ ފާޑުވެރިކަމާއި،، ނީރުއަޅާހޮވާލެވޭ ޚުޠްބާ ތަކެކެވެ.( މި ަބއިގައި ބާތެރެއިްނ  ފައިވާ ޚުޠުބާ ތަކުގެށްކޮ

  ށެވެ.މައްޗަ ޔުމުގެފަރިތަކޮށް ކިިޢބާރާްތތައް ތާނަ އަދި ޢަރަބި ނުލައި 
 

 ވަނަ ހަފުތާ  4
  ވަނަ ހަފުތާ ގައި ކުލާހެއް ޯނންނާނެ އެވެ. އެ ހަފުތަގައި އޮްނނާނީ ބައިވެރިން ފަރިތަ ކުރުމެވެ.  4
 

 އިމްތިޙާނު ކުރުން އޮންނަނީ ހަފުތާ ގައި  ވަނަ 5

 ވޭނެ އެވެ. އަނގަބަހުގެ އިމްތިޙާނެއް ދެޢަމަލީ އަދި ލިޔުމާއި : ނު ކުރާނެ ގޮތްއިމްތިޙާ 

 ލިޔުމުގެ އިމްތިޙާނު 
o ާބާ ކިޔުން ންގި އާއި ޚުޠުމިބައިގައި ބަހިމެނޭ ސުވާލުތަކަކުުުންނެވެ.  ބުލިޔުމުގެ އިމްތިޙާނު ދޭނީ އިޚްތިޔާރީ ޖަވ

 ން ސުވާލު އަންނާނެ އެވެ. އެއި ތަޖްވީދާއި ފިޤްހުގެ ބައެވެ.ފިޔަވައި ކިޔަވައިދިން ހުރިހާ ބަޔަކު

 އަނގަބަހުގެ އިމްތިޙާނު 
o  ީގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް ޤުރްއާން ކިޔަވަން އެނގޭތޯ ބެލުމާއި ތަްޖވީދު އަނގަބަހުން ސުވާލު ކުރާނ

ގެ ޚުްޠބާ ކިޔުމު އަދި ފިޤްހުހިތުދަސްކުރުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ސޫރަތްތައް ނުބަލައި ކިޔަން އެނގޭތޯ ބެލުމާއި 
 ބައިންނެވެ. 

 ކުރާ ބައިތައް ތިޙާނުހުގެ ބައިން އިމްޤްފި
o  ހުކުރު ހުއްދަ އަށް އެދޭ ފަރާތްތައް އިމްތިޙާނު ކުރާ ބައިތަކުންެނވެ. އެއީ ފިޤްހުގެ ބައިން އިމްތިޙާނު ކުރާީނ

ހުކުރު ނަމާދާއި ޢީދު ނަމާދާއި، ކޭަތނަމާދާއި، އިސްތިސްޤާ ނަމާދާއި، ކަށުނަމާދާ ، ނަމާދުގެ ބައެއް ޙުކުމްތަކާއި
 ްނނެވެ. ބައިބެހޭ 

 ލީ ބައި ޢަމަ 
o  .ެޢަމަލީ ބައިން އިމްތިޙާނު ކުރާނީ ބަންގި ގޮވުމާއި ޚުޠުބާ ކިޔުމުންެނވ 
o ުޚުޠްބާ  ،ބަންގި ޮގވުމާއި ،ށާއިގެންގުޅޭ ގޮތަ ޢަމަލީ ބައިގައި ޢަރަބި ކިޔުމާއި ތާނަ ކިޔުމާއި ރާގާއި އަޑު މަޚްރަޖ

 ފާޅި އަށް މާކުސް ދެވޭނެ އެވެ. ކިޔުމުގައި ގެންގުޅޭ ވައްޓަ
o  ިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް މިނިކުރުމަށް  ނުއިމްތިޙާނު ގައި މާކުސް ދިނުމަށް ބޭނުން ކުރާނީ ޚަޠީުބން އިމްތިޙާމ

 ބޭނުން ކުރާ ފޯމެވެ. އެފެއާޒު ގައި މިހާރު ވެސް 

 

 ލެކްޗަރާއިން 
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އޮްފ އިސްލާމިކް ލާމިކް އެފެއާޒުގެ ވާޢިޘުންނާއި މިނިސްޓްރީ އިދެއްވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްކޯހުގައި ކިޔަވަ މި
 ބިލު ޢިލްމުވެރިންނެވެ. ކަމަށް ޤާ  ،ޑައަޅާއެފެއާޒުން ކަނ

 ކޯހުގެ މުޤައްރަރު

 އިވާ ބައިަތއް ފަ ހިެމނިމުޤައްަރރު ަގއި 

 ގަޑީގެ ޢަދަދު  

   ކީރިތި ޤުރްއާން 

ބަލައިގެން ތަޖްވީދު މަގުން ކިޔަިއދޭން ޖެހޭ  
 ބައި

މި ބައިގައި  ޖުޒުއު ޢައްމާ
ވަގުތު 

ހޭދަވާނީ 
ތަޖުވީދުގެ 
ފިލާވަޅު 
ތަކާއެކު 

 .ގައެވެ

ނު ުކރެވޭނެ އެވެ. ިމ ބަިއގައި ަވގުތު ޭހދަާވނީ )މިބަިއން އިްމތިޙާ  
 ތަޖުީވުދގެ ފިލާވަޅު ތަާކއެކު ގަެއވެ.(  

 ވައްޟުހާ އިން ތިރި ހިތުން ދަސްކޮށް ކިޔައިދޭން ޖެހޭ ބައި 

)މިބަިއތަކުން އިްމތިޙާނު ުކރެޭވނެ އެވެ. މި ބަިއގައި ވަގުތު ޭހަދވާނީ   
 ތަޖުީވުދގެ ފިލާވަޅު ތަާކއެކު ގަެއވެ.(  

 

 ގަޑީގެ ޢަދަދު  ތަޖްވީދު 

)މިޘާލާ އެކީ ބުނެލަިދނުން އަދި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަރުދާހެއް   الحروف مخارج 
 ދިނުން(

 

މިނެޓުގެ  90 "الجوف"  
 " الحلق"    ދަންފަޅި 1

 " اللسان"   

 " الشفتان"   

 . " الخيشوم"   

)މިޘާލާ އެކީ ބުނެލަިދނުން އަދި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަރުދާހެއް  ( 5) ދިކޮޅު ސިފަ ހުރި ސިފަތައްއި 
 ދިނުން(

 

މިނެޓުގެ  90 ،الجهر وضده الهمس  
 ،والرخاوة التوسط وضدها الشدة   ދަންފަޅި 1

 ،االستفال وضده االستعالء  

 ،االنفتاح وضده اإلطباق  

 اإلصمات وضده اإلذالق  

)މިޘާލާ އެކީ ބުނެލަިދނުން އަދި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަރުދާހެއް  ( 7ދިކޮޅު ސިފަ ނުހުންނަ ސިފަތައް )އި 
 ދިނުން(

 

 الصفير  
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މިނެޓުގެ  90 القلقلة  
 ،اللين   ދަންފަޅި 1

 االنحراف  

 التكرير  

 التفشي  

 االستطالة  

)މިޘާލާ އެކީ ބުނެލަިދނުން އަދި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަރުދާހެއް  :واالبتداء الوقف أحكام 
 ދިނުން(

 

މިނެޓުގެ  60 : التام الوقف  
 : الحسن الوقف   ދަންފަޅި 1

 : القبيح الوقف  

އަދި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަރުދާހެއް )މިޘާލާ އެކީ ބުނެލަިދނުން  الكريم القرآن تالوة في اللحن 
 ދިނުން(

 

މިނެޓުގެ  60 الجلي اللحن  
 الخفي اللحن   ދަންފަޅި 1

    

)މިޘާލާ އެކީ ބުނެލަިދނުން އަދި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަރުދާހެއް  : والتنوين الساكنة النون أحكام 
 ދިނުން(

 

މިނެޓުގެ  90 : اإلظهار  
 : اإلدغام   ދަންފަޅި 1

 : اإلقالب  

 : اإلخفاء  
 

   ފިޤްހު 
)މިޘާލާ އެކީ ބުނެލަިދނުން އަދި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަރުދާހެއް  ޠަހާރަތު

 ދިނުން(
 

މިނެޓުގެ  60 ފެން  ُمْطلَق)ހ(  ފެނުގެ ބައިތައް  
 ފެން  ُمْستَْعَملށ( )   ދަންފަޅި 1

 އެއްޗެއް އެކުވެފައިވާ ފެން طاهرނ( )  

 އެކުލެވިގެންވާ ފެން نجسރ( )  

    

)މިޘާލާ އެކީ ބުނެލަިދނުން އަދި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަރުދާހެއް  ވުޟޫ 
 ދިނުން(
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މިނެޓުގެ  30 ވުޟޫގެ ފަރްޟުތައް   
 ސުއްނަތްތައް ގެޟޫވު   ދަންފަޅި 1

 ވުޟޫ ގެއްލޭ ކަންތައް   

    

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަރުދާހެއް )މިޘާލާ އެކީ ބުނެލަިދނުން އަދި  ހިނައިގަތުން  
 ދިނުން(

 

މިނެޓުގެ  30 ހިނައިގަތުން ވާޖިބުވާ ކަްނތައްތަްއ.  
 ހިނައިގަންނާނެ ޮގތް ބުނެިދނުން    ދަންފަޅި 1

    

)މިޘާލާ އެކީ ބުނެލަިދނުން އަދި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަރުދާހެއް  ތަޔައްމުމު 
 ދިނުން(

 

މިނެޓުގެ  45 ސަބަބުތައް ތަޔައްމުމު ކުރުން ހުއްދަވާ  
 ތަޔައްމުމު ކުރެވޭ މާއްދާގެ ބާވަތްތައް   ދަންފަޅި 1

 ތަޔައްމުމުކުރާނެ ގޮތް  

 ތަޔައްމުމު ކޮށްގެން ކުރުން ހުއްދަވާ ކަންތައްތައް   

 ތަޔައްމުމު ބާތިލްވާ ކަންތައްތައް   

    

    ނަމާދު 

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަރުދާހެއް )މިޘާލާ އެކީ ބުނެލަިދނުން އަދި  ޢީދު ނަމާދު 
 ދިނުން(

 

މިނެޓުގެ  45 އީދު ނަމާދުގެ ވަގުތު:  
 އީދު ނަމާދަށް ބަންގި ގޮވުމާއި ަޤމަތްދިނުމާ މެދު:   ދަންފަޅި 1

 އީދު ނަމާދުގެ ދެ ރަކުޢަތުގައި ތަކުބީރު ކިޔުން:  

 އީދު ނަމާދު އެބައެއްގެ ކިބައިން ސައްހަވެގެންވާ މީހުން:  

 ޢީދު ނަމާދުގެ ޚުޠްބާ   

 ޢީދު ތެރޭގައި ތަކްބީރު ކިޔުން   

    

)މިޘާލާ އެކީ ބުނެލަިދނުން އަދި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަރުދާހެއް  ހުކުރު ނަމާދު 
 ދިނުން(

 

މިނެޓުގެ  30 ހުކުރު ނަމާދުގެ ޙުކުމް   
 ހުކުރު ނަމާދު ވާޖިބުވެގެންވާ މީުހންނާއި ވާޖިބުވެގެންނުވާ   ދަންފަޅި 1

ހެުނންނާއި ކުޑަކުދިން، ދަތުރުވެރިޔާ، މިސްކިތަށް މީހުން )އަން
 ދިއުމަށް ޢުޛުރުވެރިވާ މީހާ،
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 ހުކުރު ނަމާދުގެ ވަގުތު  

 ހުކުރު ޚުޠްބާ  

ޚަޠީބުމީހާ މިންބަރަށް އަރާ ހިނުދ ސަލާމް ގޮވުމާއި އޭނާ   
މިންބަރު މަތީ އިށީނުމުން ބަންގި ދިނުމާއި މައުމޫމުން އޭނާއާ 

 ދިމާއަށް ކުރިމަތިލުން 
    

ޖަމާޢާތުގައި ކުރާ ބައެއް ސުންނަތް  
 ނަމާދު 

)މިޘާލާ އެކީ ބުނެލަިދނުން އަދި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަރުދާހެއް 
 ދިނުން(

 

)މިޘާލާ އެކީ ބުނެލަިދނުން އަދި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަރުދާހެއް  ކޭތަ ނަމާދު 
 ދިނުން(

މިނެޓުގެ  60
 ދަންފަޅި 1

)މިޘާލާ އެކީ ބުނެލަިދނުން އަދި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަރުދާހެއް  އިސްތިސްޤާ ނަމާދު 
 ދިނުން(

)މިޘާލާ އެކީ ބުނެލަިދނުން އަދި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަރުދާހެއް  ކަށު ނަމާދު 
 ދިނުން(

    

  ކިޔަވައިދިން މަޢުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި މި ބައި ހިމެނޭނެ އެވެ.  ނަމާދާ ބެހޭ ބައެއް ޙުކުމްތައް  
 

 

   ޚުޠްބާ ކިޔުން 

މިނެޓުގެ  60  ޢަރަބި  
 ފަރިތަކަން    ދަންފަޅި 1

 ކުށުން ސަލާމަތްވެގެން ވުން   

  ރާގު  

  ދިވެހި  

 ފަރިތަކަން   

މިނެޓުގެ  60  ބަންގި 
 ވުން ކުށުން ސަލާމަތްވެގެން    ދަންފަޅި 1

 ރާގު  

 މިނިޓު  60  އެއާ މެދު ވާހަކަ ދެއްކުން ދިގުޅޭ ވީޑިއޯ ދެއްކުން އަ 

ޚުޠުބާ ކިޔާ އިރު ސަމާލުވާންވީ ކަންކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކީރިތި  ،ޚަޠީބުން ،މި ގަޑީގައި އަލި އަޅުވާލާނީ 
ޢިބާރާތްތަކާއި ދިވެހި ިޢބާާރތްތައް ގެ ހަދީޘްތަކާއި، ޢަރަބި  ملسو هيلع هللا ىلص ޤުރްއާނުގެ އާޔަތް ތަކާއި، ކީރިތި ރަސޫލާ

އި ޙަރަކާތްތައް ގެންގުޅެންވީ ގޮތުގެ ކިޔުމާ  ،ގެންވާ ރާގަކަށްހި، ފަރިތަކޮްށ، ޚުޠުާބއާ އެކަށީކުށެއް ނުޖެ
ވެ. މި ގަޑީގައި ބައެއް ޚަޠީބުންގެ ވީޑީއޯ ދައްކާލުން އެ ށް އިރުޝާދު ދޭންވާނެމަކަން ދިނުލުސަމާ މައްޗަށް

 



7 | P a g e  

 

ރަނގަޅުވާނެ އެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އަޕްލޯޑު ކޮށްފައިވާ ޚުޠްބާ ތައް އަޑު 
 އަހައި، ފަރިތަ ކުރުމަށް ލަފާ ދެއްވުން ވެސް ރަނގަޅުވާނެ އެވެ.  

 
 ހޭދަވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ވަގުތު 

 : ކިޔަވައިދިނުމަށް

  ގަޑި  16ޖުމުލަ 
  

  :އިމްތިޙާނު ކުރުމަށް
 ގަޑި  1ލިޔުމުގެ އިމްތިޙާނު )އިޚްތިޔާރީ ސުވާލު( 

 ހޭދަވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރޭ. މިނިޓު  35އަނގަބަހުން ސުވާލު ކުރުމަށް ޮކންމެ ބައިވެރިއަކަށް 


