
 

 

 

 

 

  )ާވނަމަ ލިޔާޮގތް ަގއިކުރީހަމްޒާ ކަލިމާެގ )ޤަޠްީޢ 
  ިނަމަ ލިޔާނީ އަިލފު މަތީގަެއވެ  އޮެވއްޖެަނމަހަމްޒާގައި  އަަބފިލި ުނވަތަ އުިބފިލ 

ُك ٌلُُُأُ ك ٌلُ=ُُُءُ މިސާލު : 

ُك لُ أُ ك ل ُ=ُُءُ ُُُُُُُُُُُُُ
  ްޖެ ނަމަ ލިޔާނީ އަިލުފެގ ތިރީަގއެވެހަމްޒާގައި އިިބފިލި ޮއެވއ  

ُْيم انٌُإُ ْيم اٌنُ=ُُءُ ُُ:މިސާލު
 

 ާނަމަ ލިޔާނެ ގޮތް ހަމްޒާ ކަލިމާގެ މެދުަގއި ވ 
  ާފިލި އަޅާ މްޒާގެ ުކރީަގއިވާ އަކުުރގެ ކަލިމާގެ މެދުަގިއވާނަމަ ހަމްާޒގެ އޮންނަ ފިއްާޔއި ހަހަމްޒ

 ައނކުރެްއަގއި ލިޔާނީެއވެ.  (ަމއްދުގެ ) ދެ ފިިލންކުރެ ބާުރގަދަ ފިއްޔަާކއި މުނާސަބުކިޔުމަށްފަހު 
  ުގެ ާބރުގަދަަކން ކަނާތުން ވާަތށްފިލިތަކުއެިފއްޔަކާ މުނާސަުބވާ ައކުރާއިއެކ  : 

 
 

 

. ދެން ބާުރގަދައީ އުުބފިލި ،  ئ()އެންމެ ާބރުަގދައީ އިިބިފލި ، މުނާސަބު އަކުރަީކ ޔާ 

ެއންމެ ُ(.أ).ެއއަށްފަހު އަަބފިިލ، މުނާސަބު އަނުކރަކީ އަލިފު (ؤ)މުނާސަބު އަުކރަކީ ާވވު 

 ބަލިކަށީ ސުކޫން.

ތުގައި ފަހަ  ކުރީގައި މެދުގައި 

 ޤަޠްޢީ ހަމްޒާ   

 ވަޞްލީ ހަމްޒާ 
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ُމިސާލު :  ُء ُل   ުކރީަގއި އޮތްހަމްާޒގައި އޮތީ އިބިފިިލެއވެ އަދި ޭއގެ މިތާގައި )ُس 

އަކުުރގައި އޮތީ އުުބިފްއޔެވެ ، ެދފިލިން ުކރެ ަވރުގަަދއީ ިއބިފިލިކަުމން ހަމްޒާ ލިޔެވެނީ 

(ُلُ ޔާ ގަެއވެ ،  ކަމުގަިއވާއިބިފިިލއާ މުނާަސބުވާ ައކުރު ُ)ئ   =ُس ئ ل ُ(ُس 
 އިތުރު މިސާލުތައް: 

ُء ُاٌُلُ ُ=ُس ؤ اٌل(،ަގއި ވު ފިލި އެެހންކަމުން ލިޔެވޭނީ ވާބާރުގަދަީއ އުބު )س  (ُال  ُ)ؤ   س 

ُءمٌُسُ ُ)أُم، އަލިުފގައިއެެހންކަމުން ިލޔެވޭނީ  ބަފިލިބާރުގަދަީއ އަ)ك   (ٌسُ=ُك أمسٌُ(ُك 

ُ=ُي ئ سُ (ُي ُ)ئُ ، ގައި ޔާ ފިލި އެެހންކަމުން ިލޔެވޭނީ ބިބާރުގަދައީ އި)ُسُ ُءُ ُيُ   (س 
ُ)ئُم،ގައި ޔާ ފިލި ެއހެންކަމުްނ ލިޔެވޭނީ ބިއި ބާރުގަަދއީ )ُرٌُُءُمُبُ  رٌُ(ُب   (ٌرُ=ُب ئ م

  ެގޮތް ެނ ނަމަ ލިޔާވާ ަފހަތުަގއި ހަމްޒާ ކަލިމާގ 
   ުހަމްޒާ ކަލިމާގެ ަފހަތުަގިއ އޮެވއްޖެނަމަ ލިާޔނީ ަހމްޒާގެ ކުރީަގއި އޮތް އަުކރުގެ ފިއްޔާ ުމނާސަބ

    އަނުކރެްއގަެއވެ.  (މައްުދގެ)
 ނަމަ ލިޔާނީ ފޮުޅވަތް މަތީގަެއވެ(                 ަގއި އޮތް އަކުުރގައި ސުކުން ޮއވެްއޖެ)ހަމްޒާގެ ކުރީ 

  ިަމތީގަެއވެ  އަިލފުއޮެވްއޖެނަމަ ލިޔާނީ  އަަބފިލިކުރީަގއ . 

 أُ =ُق  رُ ء ُق  رُ މިސާލު : 
  ިމަީތގަެއވެާވވު އޮެވްއޖެނަމަ ލިޔާނީ  ފިލިއުބު ކުރީަގއ  . 

ُؤٌُ=ُأ ق مرُ ُءٌُأ ق مرُ މިސާލު : 
  ިމަތީަގއެވެޔާ އޮެވްއޖެނަމަ ލިޔާނީ  ފިލިއިބި ކުރީަގއ  . 

ُئُ =ُق رُ ء ُق رُ މިސާލު : 
  ިަމތީގަެއވެ. ފޮުޅވަތްޮއެވއްެޖނަމަ ލިޔާނީ  ސުކުންކުރީަގއ 

  ءٌُ=ُق  رُمٌءُق  رُمމިސާލު : 

 َُ
 َُ  

 ئ ؤ أ

 ޚާއްޞަ ޤަވާޢިދު  ދެވަނަ އިސްތިސްނާވާނޯޓް : އިސްވެ ގޮސްފައި އެވަނީ ހަމްޒާ ލިޔުމުގެ ޢާއްމު ޤަވާޢިދެވެ ،)
 (އަދި މިލިޔުމުގައި އަލިފް، ވާވު ،ޔާ މާނަކޮށްފައިވަނީ ރަސްމުގެ ގޮތުންނެވެ هللاދޭނަން އިންޝާ  ބައިގައި ގެނެސް
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