
 ދިވެހީން ވަގުތު ކިޔާ ގޮތް 
 

ވިލާތުެގ ޮގތަށް “ސަުއވީސްަގޑިއިރަށް” ބަވަނަވެފަިއވާ ދުނިޔެެއއްަގއި ދިވެހިން ަވުގތު ކިޔާ ޮގތް ދަނީ އޮޅެމުން ނޭނުގމުެގ 
ޒުވާނުންނަށެވެ.   ޅަކުދީންނާއި  މިއަދުެގ  އަުމދުން  ެގއްލެމުންނެވެ.  މެއެވެ. ތެރެއަށް  ވެސް  ހަރުމީހުންނަށް  ބައެއް  އަދި 

 މިލިޔުމުެގ ބޭނުމަކީ ދިވެހިން ވަުގތު ކިޔާ ުއޅޭ ޮގތް އެފަދަ މީސްމީހުންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދިނުމެވެ.

ދިވެހީން ރެއާއި ދުވާލުެގ ސަުއވީސް ަގޑިއިރު ބައިކޮށް ުއޅުނީ އަށްޑަމަށެވެ)އަށްދަން(.އެއީ ދުވާލު ހަތަރު ދަމާއި ރޭަގނޑު 
 ރު ދަމެވެ. ދަމަކީ ތިންަގޑި އިރެވެ. ހަތަ

 ދަމަކީ:  ހަތަރު  ދުވާލު 

 އަށް 9:00 ން 6:00     ހެނދުނު

 އަށް  12:00  ން  9:00   ކުޑަމެންދުރު

 އަށް 3:00 ން 12:00    މެންދުރު

 އަށް   6:00  ން  3:00    އަސުރު

 ދަމަކީ:  ހަތަރު   ރޭގަނޑު 

 އަށް  9:00 ން 6:00     އިރާކޮޅު / އިރާދަން

 އަށް  12:00 ން 9:00   ންދަން / މެއްދަންކުޑަމެ

 އަށް  3:00 ނ12:00ް        މެންދަން

 އަށް  6:00 ން 3:00         ފަތިސް

ޮގތެކެެވ.  ނޫޅޭ  ކިޔާ  ވަރަށް  މިއީ  “އިރާދަން”  “ިއރާކޮޅެވެ”.  އުޅެނީ  ކިޔާ  އާންމުކޮށް  ދަމަށް  ފުރަތަމަ  ރޭަގނޑުެގ 
އެހެންނަމަވެސް މާލޫދު ކިޔާ ުއޅުނު ދުވަސްވަރު މާލޫދާ ުގޅުަވއިެގން ބަސް ބޭނުން ކުރެވުނީ މިޮގތަށެވެ. މިސާލު: އިރާދަމު 

 އް ތަފާތު ޮގތްޮގތަށް ކިޔާ އުޅެއެވެ. ދަންތަ ރަށްރަށުަގއި  ބައެއް   ،  ކޭން



މެއްދަމުެގ ައސްލަކީ “މެދުދަމެވެ”. ބައެއް އަތޮޅުތަކުަގއި “ކުޑަމެންދަން” ކިޔުމުެގ ބަދަލުަގއި ކިޔާއުޅެނީ “މެއްދަމެވެ”.  
 މިދެޮގތް ވެސް ރަނަގޅެވެ. 

 އްސަ ނަންތަކެއް ކިއެެއވެ. ޚާ  ަވުގތުތަކަކަށް ވަކި ހިމެނޭ ތެރޭ ދަމުެގ ހަތަރު ދުވާލު  ރެއާއި މީެގ އިތުރުން   

ނަމަ   ހަވީރު: ▪ ބުނާ  އެހެންޮގތަކަށް  ދެމެދު.  ވަުގތާ  ޮއއްސޭ  އިރު  ވަުގތާއި  އަސުރު 
  އުޅެނީ   ކިޔާ.  ނޫޅެެއވެ  ކިޔަެއއް  މިޮގތަށް  ދަން”  “ހަވީރު  ނަމަވެސް  ހަ         ނަމަވެސް އަސުރުދަން.  

 “ހަވީރެވެ” 
 ތްވިލާލާން ފެށީއްސުރެ ރަތްވިލާ އޮްއސުމާ ދެމެދުރަ ދަޅަމަތި: ▪

 “މެންދުރުދަޅަ”    ދުވަހެއްަގއި އަންނަނީ ދެދަޅައެވެ. އެއީ ހެނދުނުދަޅަ އާއި ޮއއްސޭދަޅަެއވެ. ބައެއް މީހުން                
ެއވެ. އާންމުކޮށް ކިޔާ  އުޅެ  ލިޔެކިޔާ   ވެސް  “ފަތިސްދަޅައޭ”  މީހުން  ބައެއް.  ޮގތެކެވެ  ކުށް  މިއީ.  އުޅެެއވެ  ލިޔެކިޔައި  އޭ

 އުޅެނީ ހެނދުނު ދަޅައެވެ. 

 މެންދުރުވުމާއި ައސުރު ަވުގތު ވަނުާމ ދެމެދުެގ ކޮންމެ ވަުގތެއް.  އެނބުރުން: މެންދުރުން ▪

 މިސާލު: މިހާރު މެންދުރުން އަނބުރައި އެކެއް ޖެހީއެވެ.              

 ނޯޓު: މެންދުރުން ތިރިވީ އޭ ކިޔަެއއް ނޫޅެއެވެ.              

 އަސުރު ވަުގތު ވަނީއްސުރެ އިރުޮއއްސުމާ ކައިރިވަންދެން   ތިރިވުން: އަސުރުން ▪
 މެންދަންވުމާއި ފަތިސްވުމާ ދެމެދުެގ ކޮންމެ ވަުގތެއް   އަލިވުން: މެންދަމުން ▪

 މިސާލު: މިހާރު މެންދަމުން އަލިވެ ދޭއް ޖެހީއެވެ.                       

އުޅެނީ      ހާރުދަން: ▪ ބޭނުންކޮށް  މިބަސް  ަގޑި.  ހާރުކައިއުޅޭ  ދެމެދު.  ފަޖުރުލުމާ  މެންދަންވުމާއި 
 .ރޯދަމަހަށެވެ         .ރޯދަމަހަށެ  ޚާއްސަކޮށް

 ފަތިސްވުމާ ކައިރި ވަުގތެއް  ފަތިސްކޮޅު ▪
 ( ކުރި ަގޑީެގ 9 ޮގތެއްަގއި އާންމު)   ހެނދުނުެގ ވަުގތެއް ހެނދުންކޮޅު ▪
 (ދެމެދު އިރުޮއއްސުމާ ފަހުން ނަމާދުެގ އަސުރު)   ހަވީރުެގ ވަުގތެއް ހަވީރުކޮޅު ▪
 މާއިރާއޭ ބުނެވެނީ ވަުގތު އޮްއވާ ކަެމއް ކުރުމަށެވެ.          މާއިރާ: ▪

 ސާލަކަށް: މާއިރާ ނިދަން އޮށޯތީމެވެ.)ޢާންމުކޮށް ނިދާ ގަޑިއަށްވުރެ އަވަހަށް ނިދުން(މި                   

 (ހޭލުން އަވަހަށް  ވުރެ އިރަށް އުޅޭ ހޭލާ ޢާންމުކޮށް)  މާއިރާ ހޭލައިފީމެވެ.                   



 ހަށް ކެއްކުން( މާއިރާ ކައްކައިފީމެވެ. )އާންމުކޮށް ކައްކާ އުޅޭ ވަރަށް ވުރެ އަވަ                   

 މާއިރާ ފެންވަރާލައިެގން ައވަހަށް ހުކުރަށް ދިުއމަކީ ސަވާބު އިތުރުވާނޭ ކަމެްއކަން އަންަގމުން                    

 ރައިވަރުވެރިއަކު ކިޔާފަިއވަނީ:                    

 ފެންވަރާ     މާއިރާ                   

 ތާހިރުވި ހުދުހެދުންލާ                   

 ލާހެދުމުަގއި ހުވަނދުލާ                   

 ދާށެ ހުކުރަށް ދަރިފުޅާ                   

 ލާބަ މަންފާ އިތުރުވާނޭ                   

 ގައިމު ސަވާބު ބޮޑު ވާނޭ                    

މަލިކު                    ރަށްރަށުަގްއޔާއި  ބައެއް  ދެބުރީެގ  ތިލަދުންމަތީ  ބޭނުންކޮށް މިދަނޑިވަޅުަގއި  މިބަސް  ަގއި 
 . ެއވެ “މާއިރާ” އޮތީ  ބަސްފޮތުގައި   .ފާހަަގކުރަެމވެ އަޅުަގނޑު މިޮގތަށްކަން  “މައިރާ”   އުޅެނީ

ހ.އާމުލީޭގ ހޯދާފައިަވނީ  އަޅުަގނޑު  ަމއުލޫމާތު  ކިއުމުެގ  ަވުގތު   އަދި .  އަރިހުންނެވެ  ޞާދިޤުެގ هللاޢަބްދު   މަތީަގިއވާ 
މިހާރު އަޅުަގ  ދަތުރުތަކުން   ރާއްޖެތެރޭެގ ެމއެވެ.  ވެސް  އަލީަގއި  މަޢުލޫމާތުެގ  ބައެއް  ެއއްކުރި  ނޑު 

  ޝުކުރެއް   އިޚްލާސްތެރި  ަވރަށް  ޞާދިޤަށްهللاޢަބްދު  އުސްތާޒު  ބޮޑު  އެންމެ  ދިވެހިބަހުެގ  ހުންނެވި،   އަޅުަގނޑުމެންެގތެރޭގައި
 . ބޭނުންކުރަމެވެ މިފުރުސަތުެގ ދެންނެވުމަށް

                            ————————————— 

 - މަނިކު ހުސެން އިުބރާހީމް -
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