
ފިރިހެން ނަންތައް

އަދި މިނަންތަކަކީ މާލޭ ސިޓީ . މިފޮތުގައިވާ ނަންތަކަކީ މި މިނިސްޓްރީން ފާސްކޮށްފައިވާ ނަންތަކެކެވެ: ނޯޓް
ވީމާ، މިފޮތުގައިވާ އެއްވެސް ނަމެއް މި . ކައުންސިލްގެ އާބާދީއާއިބެހޭ ބަޔަށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންތަކެކެވެ

.މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން އަލުން ފާސްކުރަން ނުޖެހޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް/ ދީނީ ހޭލުންތެރިކުރުމާބެހޭ ސެކްޝަން 



(.މިއީ މާތްރަސްކަލާނގެ މަތިވެރި ޛާތުފުޅުގެ ޚާއްޞަ ނަމެވެ)اهلُل1

(ނުހަނު އޯގާވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)الرَّْحَمُن2

(ރަޙްމަތްވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)الرَِّحيُم3

(ވެރި ރަސްކަލާނގެ)الَمِلُك4

وُس5 (މާތްވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)الُقدُّ

الُم6 (ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދެއްވާ ރަސްކަލާނގެ)السَّ

(އަމާންކަން ދެއްވާ ރަސްކަލާނގެ)الُمْؤِمُن7

(ބަލަހައްޓަވާ ރަސްކަލާނގެ)الُمَهْيِمُن8

(މަތިވެރިވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)الَعزِيُز9

(ކޮންމެކަމެއް ކުރެއްވުމުގެ ބާރު ލިބިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)الَجبَّاُر10

ُر11 (ގަދަކީރިތިވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)الُمَتَكب ِّ

ގެ اهللُ سبحانه وتعالىމިގޮތުން . ގެ ޙަޟްރަތަށް ކުއްތަން ވުމުގެ ވަސީލަތެކެވެ اهللُ سبحانه وتعالى       ޛިކުރު ކުރުމަކީ 

ގެ އިސްމުފުޅުތަކަކީ  اهللُ سبحانه وتعالى. އިސްމުފުޅުތަކަކީ ނުވަތަ އަސްމާއުލް ޙުސްނާއަކީ މިމޭރުމުން ބަލައިރު ޛިކުރެކެވެ
.                                     އެކަލާނގެ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް އެނގިގެންވާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ

            
ނޑިއެވެ އެކަލާނގެ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ހުރިހާ ތަނެއްގައިވެސް ދުޢާ ދަންނަވަން .        ދުޢާއަކީ ރަޙުމަތުގެ ތަޅުދަ

އަދި ޚާއްޞާ ގޮތެއްގައި އެކަލާނގެ އިސްފުޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ދުޢާ ކުރުމައި އެއިސްމުފުޅުތައް . އަންގަވާފައިވާ ވެއެވެ

ِإنَّ لِلَِّه ِتْسَعًة َوِتْسِعيَن ). ކީރިތި ރަސޫލާ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގައި ވެއެވެ. ދަސްކުރުމަށް ބާރު އަޅުއްވާފައިވެއެވެ
އަސް ނުވަދިހަ  اهلُلހަމަކަށަވަރުން މާތް :"މާނައަކީ(  2677م-6957خ) (اْسَما ِماَئًة ِإالَّ َواِحًدا َمْن َأْحَصاَها َدَخَل اْلَجنََّة

."އެނަންފުޅުތައް ދަސްކޮށްފި މީހަކު ސުވަރުގެ ވަންނަ ހުއްޓެވެ. ނުވަ އިސްމުފުޅުވެއެވެ

(އަސްމާއުލްޙުސްނާ)أسماءالحسنى 
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(ހުރިހާ ތަކެތި ހައްދަވާ ރަސްކަލާނގެ)الَخاِلُق12

(އަލުން އުފައްދަވާ ރަސްކަލާނގެ)الَباِرُئ13

ُر14 (ސިފަގެންނަވާ ރަސްކަލާނގެ)الُمَصوِّ

اُر15 (ފާފަ ފުއްސަވައި ޢަފޫކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެ)الَغفَّ

اُر16 (ހުރިހާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ބާރުހިންގަވާ ރަސްކަލާނގެ)الَقهَّ

اُب17 (ދީލަތިވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)الَوهَّ

(ރިޒުޤު ދެއްވާ ރަސްކަލާނގެ)الرَّزَّاُق18

(ރަޙްމަތުގެ ދޮރުކޮޅުތައް ހުޅުއްވައި ދެއްވާ ރަސްކަލާނގެ)الَفتَّاُح19

(ހުރިހާ ކަމެއް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގަންނަވާ ރަސްކަލާނގެ)الَعِليُم20

(އުނިކުރައްވައި ކުޑަކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެ)الَقاِبُض21

(ތަނަވަސް ކުރައްވައި ފަތުރުއްވަވާ ރަސްކަލާނގެ)الَباِسُط22

(ދެރަކުރައްވައި ނިކަމެތިކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެ)الَخاِفُض 23

(މަތިވެރިކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެ)الرَّاِفُع24

(ޢިއްޒަތްތެރި ކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެ)اْلُمِعز25ُّ

(ނިކަމެތި ކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެ)اْلُمِذل26ُّ

ِميُع27 (ހުރިހާ އަޑުތަކެއް އައްސަވައި ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)السَّ

(ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ދެކެ ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)الَبِصيُر28
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ނޑައަޅުއްވާ ރަސްކަލާނގެ)الَحَكُم29 (ނިޔާކަ

(ޢަދުލުވެރި ރަސްކަލާނގެ)الَعْدُل30

އަޅުތަކުންގެ އެންމެ ކުދިކުދި ބޭނުންތައްވެސް ދެނެވޮޑިގެންވާ )اللَِّطيُف31
(އޯގާވަންތަ ރަސްކަލާގެ

(ނުހަނު މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)الَخِبيُر32

(ނުހަނު ކޯފާމަޑު ރަސްކަލާނގެ)الَحِليُم33

(މަތިވެރިވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)الَعِظيُم34

(ގިނަގިނައިން ފާފަ ފުއްސަވާ ރަސްކަލާނގެ)الَغُفوُر35

ُكوُر36 ކުދިކުދި ހެޔޮކަންތަކަށްވެސް ގިނަގުނަ ޘަވާބު ދެއްވާ )الشَّ
(ރަސްކަލާނގެ

އަޅުތަކުންނަށް ވުރެ މަތިވެރި ސިފަފުޅުތަކެއް ލިބިވޮޑިގެންވާ )الَعِلّى37
(ރަސްކަލާނގެ

(ހައިބަތާއި މަތިވެރިވަންތަކން ލިބިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)الَكِبيُر38

(ރައްކައުތެރި ކުރައްވައި ދަމަހައްޓަވާ ރަސްކަލާނގެ)الَحِفيُظ39

(ރިޒުޤުދެއްވައި ބަލަހައްޓަވާ ރަސްކަލާނގެ)الُمِقيُت40

(ހިސާބު ބައްލަވާ ރަސްކަލާނގެ)الَحِسيُب41

(އައުދާނަ ވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)الَجِليُل42

(ދީލަތި ވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)الَكرِيُم43

ތަކެއްޗެއްގެ މައްޗަށް ފާރަވެރިވެ ވޮޑިގެން ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް )الرَِّقيُب44
(ބަލަހައްޓަވާ ރަސްކަލާނގެ
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(ދުޢާ އިޖާބަކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެ)الُمِجيُب45

ދެނެވޮޑިގަތުމާއި ދީލަތިވަންތަ ކަމުގެ ދާއިރާ ފުޅާވެގެންވާ )الَواِسُع46
(ރަސްކަލާނގެ

(ޙިކުމަތް ވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)الَحِكيُم47

މަޚުލޫޤުން ދެކެ އެންމެ ބޮޑަށް ލޯބިވެ ވޮޑިގަންނަވާ )الَوُدوُد48
(ރަސްކަލާނގެ

(ކީރިތި ވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)الَمِجيُد49

(އަލުން ދިރުއްވާ ރަސްކަލާނގެ)الَباِعُث50

هيُد51 (ހެކިވެ ވޮޑިގަންނަވާ ރަސްކަލާނގެ)الشَّ

(ޙައްޤު ވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)الَحق52ُّ

(ބަލަހައްޓަވާ ބަލަދުވެރި ވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)الوَكيُل53

(ފުރިހަމަ އާރާއި ބާރު ލިބިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)الَقِوي54ُّ

(ގަދަފަދަ ވަންތަކަމުގައި ދެމިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)الَمِتيُن55

(ނަޞްރު ދެއްވައި މަދަދުވެރިވެ ވޮޑިގެންނަވާ ރަސްކަލާނގެ)الَوِلي56ُّ

(ޙަމްދު ތާރީފު ޙައްޤުވެ ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)الَحِميُد57

ހުރިހާ ތަކެއްގެ މިންވަރާއި ޢަދަދު ބައްލަވައި ދެނެވޮޑިގެންވާ )الُمْحِصى58
(ރަސްކަލާނގެ

(ފެށުމެއްނެތި ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)الُمْبدئ59

(ރުޖޫޢަ ކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެ)الُمِعيُد60
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(މަރުވެފައިވާ ތަކެތި ދިރުއްވާ ރަސްކަލާނގެ)الُمْحيى61

(މަރުގަންނަވާ ރަސްކަލާނގެ)الُمِميُت62

(ތާއަބަދު ދިރި ދެމިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)الَحي63ُّ

(އަމިއްލަ ޒާތުފުޅުގައި ޤާއިމުވެ ދެމިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)الَقيُّوُم64

(މުއްސަދިކަމާއި ތަނަވަސް ކަމުގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެ)الَواِجُد65

(މާތް ދީލަތި ވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)المَاِجُد66

(އެއްކައުވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)الَواِحُد67

އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ބޭނުންވެވޮޑިނުގެން އަމިއްލަ ޒާތުފުޅުގައި )الصََّمُد68
(ފުދިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ

(ހުރިހާ ކަމަކަށް ކުޅަދުންވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)الَقاِدُر69

(ފުރާފުރިހަމަ ކުޅަދުންވަންތަކަން ލިބިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)الُمْقَتِدُر70

ُم71 (އިސްކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެ)الُمَقدِّ

ُر72 (ލަސްކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެ)الُمؤخِّ

(ފެށުމެއްނެތް އިސްވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)اأَلوَُّل73

(ނިމުމެއްނެތް ފަސްވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)اآلِخُر74

(ފާޅުވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)الظَّاِهُر75

(ވަންހަނާވެ ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)الَباِطُن76
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(ނަޞްރުދެއްވައި އެހީތެރިވެ ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)الَوِلى77

(ހުރިހާ ގޮތަކުން މަތިވެރިވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)الُمتَ َعالِى78

(އިޙްސާންތެރިވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)البَ ر79ُّ

(ތައުބާ ޤަބޫލުކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެ)التَّواُب80

(ނުބައި ޢަމަލުތަކުގެ ބަދަލުހިއްޕަވާ ރަސްކަލާނގެ)الُمْنَتِقُم81

(ޢަފޫކުރައްވައި އޯގާވަންތަވެ ވޮޑިގަންނަވާ ރަސްކަލާނގެ)الَعُفو82ُّ

(އޯގާވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)الرَُّءْوُف83

(ހުރިހާ ބާރަކާއި ވެރިކަމެއް މިލްކުވެ ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)َماِلُك الُمْلِك84

(ގަދަކީރިތި ވަންތަ ދީލަތި ވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)ُذواْلَجاَلل َواإِلْكرَام85

(އިންސާފުވެރި ޢަދުލުވެރި ރަސްކަލާނގެ)الُمْقِسُط86

)الَجاِمُع87 (ޖަމާކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެ

(ފުދިވޮޑިގެންވާ މުއްސަނދިކަމުގެވެރި ރަސްކަލާނގެ)الَغِنى88

(މުއްސަދިކަމުގެވެރި ފުދުންތެރި ކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެ)الُمْغِنى89

(ދަފަރާ ކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެ)الماَنُِع92

(މުޞީބާތާއި ގެއްލުން މިންވަރުކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެ)الضَّار90ُّ

(މަންފާ މިންވަރުކޮށްދެއްވާ ރަސްކަލާނގެ)الَناِفُع91
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ْوُر93 އެކަލާނގެ ޒާތުފުޅުން ހުރިހާ އަލިކަމެއް ފާޅުވެގެންދާ )الن ُّ
(ރަސްކަލާނގެ

(ހިދާޔަތްދެއްވާ ރަސްކަލާނގެ)الهَاِدى94

(އިސްވެދިޔަ މިސާލަކާނުލައި އުފައްދަވާ ރަސްކަލާނގެ)الَبِدْيُع95

(ދެމިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ)الَباِقى96

(ވާރުތަވެރި ވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)الَوارُث97

(ތެދުމަގު ދައްކަވައި އިޞްލާޙުކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެ)الرَِّشْيُد98

(އެންމެ ކެތްތެރިވަންތަ ރަސްކަލާނގެ)الصَُّبوُر99

:ނޯޓް
މިލަފްޡު އިތުރުކޮށްގެން (َعْبُد)" ޢަބްދު"މަތީގައި ނަންގަނެވިގެންވާ އަސްމާއުލްޙުސްނާ ގެ ކުރިއަށް 

.ދަރިންނަށް ނަންކިއުމަކީ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ
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އާދަމްآَدم 1

އިދްރީސްِإْدرِْيس2

އައްޔޫބްَأيُّوب3

އިބްރާހީމްِإبْ َراِهْيم4

އިސްޙާޤްِإْسَحاق5

އިލްޔާސްِإْليَاس6

އިސްމާޢީލްِإْسَماِعيل7

އަލްޔަސަޢްاْلَيَسع 8

ދާއޫދުَداُوود9

ޒަކަރިއްޔާزََكرِيَّا10

ޛުލްކިފްލުُذواْلِكْفُل11

ޝުޢައިބްُشَعْيب12

ސުލައިމާންُسَلْيَمان 13

ޞާލިޙްَصاِلح14

ޢީސާِعْيَسى15

ލޫޠްلُوط16

َمد17 މުޙައްމަދުُمحَّ

މޫސާُموَسى 18

ނޫޙްنُوح19

ހޫދްُهود20

ހާރޫންَهاُرون21

ރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
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ޔަޙްޔާَيْحَيى22

ޔަޢްޤޫބްيَ ْعُقوب 23

ޔޫނުސްيُوُنس24

ޔޫސުފްيُوُسف25

ވީމާ، އެބޭކަލުންގެ . ނަބީބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތަކަކީ ހަމައެކަނި ޢަރަބިބަހުން އައިސްފައިވާ ނަންފުޅުތަކެއް ނޫނެވެ: ނޯޓް
.މާނަ ދެނެގަތުން މުހިއްމެއްނޫނެވެ. ނަންފުޅެއްކަން އޮތުމުން ފުދޭނެއެވެ
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އަބޫބަކްރުَأبُوَبْكُر 1

އަބޫ ޢުބައިދާَأبُوُعبَ ْيَدة 2

އަބޫ ހުރައިރާَأبُوُهَريْ َرة3

ބިލާލްِباَلل4

ބައްރާبَ رَّاء5

ޘާބިތުثَاِبُت6

ޖާބިރުَجاِبُر7

ޖަޢްފަރްَجْعَفر8

ޙާޠިބްَحاِطب9

ޙުޛައިފާُحَذيْ َفة10

ޙިސާންِحَسان11

ޙަންޡަލާَحْنَظَلة12

ޙަމްޒާَحْمَزة13

ޚާލިދުَخاِلُد 14

ޚުބާބްُخَباب15

ދަޙިއްޔާَدِحيَّة16

ޒައިދުزَْيُد17

ޒުބައިރުزُبَ ْير18

ސަލްމާންَسْلَمان19

ސާލިމްَساِلم20

ސަޢްދުَسْعُد21

ސަޢީދުَسِعْيُد22

ސަހްލުَسْهُل 23

ސުހައިލްُسَهْيل24

އަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް
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ޞަފްވާންَصْفَوان25

ޢާމިރްَعاِمر26

ޢުމަރުُعَمُر27

ޢުޘްމާންُعْثَمان28

ޢަލީ َعِلي29

ޢުބާދާُعَباَدة30

ޢަމްރޫَعُمرو31

ޢަޤީލްَعِقْيل32

ار33 ޢައްމާރްَعمَّ

ޢިމްރާންِعْمَران34

މުޞްޢަބްُمْصَعب35

މަސްލަމާَمْسَلَمة36

މުޢާޛްُمَعاذ 37

މުޢާވިޔާُمَعاِويَة38

ނައުފަލްنَ ْوَفل 39

ވައްޤާޞްَوقَّاص40

ވާޤިދްَواِقد41

ވަރްދުَوْرُد 42

ވަރްދާންَوْرَدان 43

ވަހަބްَوَهب44

ހާޝިމްَهاِشم45
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މޫނުއަލިއަބްހަޖުاَبْ َهُج1

ހެޔޮ ޢަމަލުކުރުންއަޖާދުَاَجاُد2

ބައިވަރު މުދާ ދިނުން/ ހަދިޔާ ދިނުން އަޖްރަލްَاْجَزل3

މަތިވެރިކުރުން/ މާތްކުރުން އިޖްލާލްِإْجاَلل4

ކަމެއް ނިމުނުކަން އިޢުލާންކުރުންއިޚްތިތާމްاْختِ تَ ام 5

ކަޅުކުލަގަދަކަންއަދްލަމްَاْدلَ  م 6

ވިސްނުންތެރި/ ބުއްދިވެރި އަޛްހާންَأْذَهان7

ލުއި ޙަރަކާތް/ ހިތްވަރުގަދަ އަޒްވާލްَأْزَوال8

ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރާ މީހާ/ ވިސްނުންތޫނު އަޝްހަމްَأْشَهم9

ފައިދާކޮށްދިނުން/ ފައިދާހުރިގޮތުގައި ހޭދަކުރުން އާފާދުاَفَاُد10

ކާމިޔާބުއަފްލަޙްَأفْ َلح11

ރާގުތައްއަލްޙާންَأْلَحان12

ބަލާޣާތްތެރިއަލްސަންَأْلَسن13

އޯގާވެރިއަލްޠާފްَأْلطَاف14

ރަޙުމް/ ރަޙްމަތްތެރި އިލްފްِإْلف15

ހިތްވަރުގަދައަލްޔަސްاَْلَيس16

ލޮބުވެތި/ އެކުވެރި އަލީފްاَلِْيف17

ހިތްހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަންއަމާންَأَمان18

މަތިވެރިއަމްޖާދުَأْمَجاُد19

ފޯރުކޮށްދިނުންއިމްދާދުِإْمَداد20

ރަނގަޅު ގޮތްތައް/ ހަދިޔާ އިޔާސްِإيَاس21

ފައިދާހުރި/ ފުރާފުރިހަމަވެފައިވާ އައިނަޙްاَيْ َنع22

ކަމަކަށް ތައްޔާރުވުން/ ދީލަތި  އީހާބްِإيْ َهاب23

ا
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ތާއަބަދު/ ނިމުމެއްނެތް ޒަމާން އާބާދުآبَاد24

އޮޅަލި ކުލައާދަމްآَدُم25

ނޑިތައްއާރާބްآرَاُب26 ނޑުދަ ނޑި، ބޭނުންތައް/ ގުނަވަންތައް / ލަ ސިކު

ޘާބިތުއާރިޒްآِرز27

ނޑު ހިނގުންއާސާދުآَساُد28 ރޭގަ

ޠަބީޢަތާއި ޚުލުޤުއާސާލްآَسال29

ވަރުގަދަ މީހާ/ އަޚްލާޤު ރަނގަޅު އާސިރުآِسر30

އުދަރެސްތައްއާފާޤްآفَاق31

ރަނގަޅު ކަންތައްތަކުގައި ހައްދު ފަހަނައަޅައިދާ މީހާއާފިޤްآِفق32

ރަޙްމަތްތެރިއާލިފްآِلف33

އަމުރުކުރާ މީހާއާމިރުآِمر34

ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ތަންއާހިލްآِهل35

އަވާމެންދުރު/ ފެން އަބާބްَأبَاب 36

ބަޔާންވެގެންވާއަބާންأبَان 37

ޒަމާންއަބަދުَأبَ  ُد 38

ބުރުޖުތައްއަބްރަޖުَأبْ َرُج 39

ޙަވާލުކުރުންއަބްސަލްَأْبَسل40

ހިނިތުންވާ މީހާއަބްސަމްَأْبَسم41

ރަނގަޅު ޚަބަރުދޭ މީހާއަބްޝަރުَأْبَشر42

އިސްކަންދެވޭ ރަޙްމަތްތެރިޔާ/ މުހިއްމު އަޘީރުَأثِْير43

ނަސަބު މާތްކަންއަޘީލްَأثِ ْي ل 44

ރީތިކަމާއި ފުރިހަމަކަންއަޖްމަލްَأْج َم ل 45

ދީލަތި އަޖުވާދުَأْجَواُد46

ދީލަތިކަން ބޮޑުކަންއަޖްވަދުَأْج  َوُد 47
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ކަނދުރާއަޖްޔާދުَأْجَياُد48

ދިގު ކަނދުރާއަޖްޔަދުَأْجَيُد49

ރީތިއަޙާސީންَأحاِسن50

ހިފެހެއްޓިފައިވާ/ ބުއްދިވެރި އަޙްޒަމްَأْح  َزم 51

ކަންތައްތައް ދެނެގަތުމުގެ މާހިރުއަޙްސަމްَأْحَس م 52

ވަރަށް ރަނގަޅުއަޙްސަންَأْحَس ن 53

އެންމެ ލަދުރަކިއަޙްޝަމްَأْحَشم54

ޘަނާއާއި ޝުކުރު ޙައްޤުވާ މީހާއަޙްމަދުَأْحَمد55

އަށް ޙަމްދުކުރާ މީހާهللا هللاއަޙްމަދުَأْحَمُد اللَّه56

ކަންކަމުގައި ގަދައަޅައި އުޅޭ މީހާއަޙްވަޖްَأْح َوز 57

ރީތިއުޙައިސިންُأَحْيِسن58

ފެހިއަޚްޞަރުَأْخَضُر59

އައުލާންކަން ބޮޑު/ އޮމާންކަން އަޚްލަޤުَأْخ لَ ُق 60

ހެޔޮކަން ބޮޑުއަޚްޔަރުَأْخ يَ ُر 61

ދެލޯ ބޮޑު ރީތި މީހާއަދްޢަޖުَأْدَع ُج 62

ކަޅުކުލައަދްހަމްَأْدَه م 63

އަދަބުވެރިވާ މީހާ/ ލިޔުންތެރިޔާ އަދީބުَأِدي ب 64

ކޮންމެ އެއްޗެއްގެވެސް ބޭރުއަދީމްَأِدي م 65

ކަމަކާ ޖާމިނުވެގެންވާ މީހާ/ ބަންގިދޭ މީހާ އަޛީންَأِذي ْن 66

މީރުވަސްއަރީޖްَأرِْيج 67

ދަނބުކުލައަރްޖުވާންَأْرُج َوان 68

ފުޅާ ތަނަވަސްއަރްޙަބްَأْرَحب69

ރަޙްމުކުރާ މީހާ/ އޯގާތެރި އަރްޙަމްَأْرَحم70

ގަހުގެ ވައްތަރެއްއަރްޒްَأرُْز71
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ލަކުޑި ރަނގަޅު ގަހެއްއަރްޒަންَأْرَزن 72

ފާގަތިއަރްޣަދުَأْرَغد73

ގަލަންއަރްޤަމްَأْرقَ م 74

ހީވާގި/ ޙަރަކާތްތެރިކަން އަރިންأِرن75

ޙާޟިރުވުން/ މަޑުމަޑުން ކަންތައް ކުރާ މީހާ އަރުވަދުَأْرَود76

އެކުވެފައިވުން/ ޘާބިތު އަރޫޒްَأُرْوز77

ހީވާގި/ އުފާވެރި އަރޫންَأُرْون78

ވިސްނުންތެރި/ ބުއްދިވެރި އަރީބްَأرِْيب79

ފިނި ދުވަސްއަރީޒްَأرِيْ ُز80

ނޫކުލައަޒްރަޤްَأْزَرق81

ވަރަށް އަޅުވެރި މީހެއްއަޒްހަދުَأْزَهد82

އުޖާލާ މޫނެއްގެވެރިއަޒްހަރުَأْزَهر83

ސިންގާއަށް ކިޔާ ނަމެއްއުސާމާُأَساَمة84

ވާރޭ ވެހުން/ ގަދަ ކަޅު އަސްޙަމްَأْسَحم85

ސިންގާތައްއުސޫދުُأُسود86

ސިންގާއަސަދުَأَسد87

ލޭ، ފަށުވިއުސްދާންُأْسداٌن88

އެންމެ އުފާވެރި މީހާއަސްޢަދުَأْسَعد89

އެންމެ ދީލަތި، މަޢާފްކުރާ މީހާއަސްމަޙްَأْسَمح90

އޮޅަލިކުލައިގެ މީހާއަސްމަރުَأْسَمر91

ހެދުންއަސްމަލަَأْسَمل92

އެންމެ ފަރުވާތެރި މީހާއަސްހަދުَأْسَهد93

ބައިވެރިވުންއަސްހަމްَأْسَهم94

ސިންގާތައްއުސޫދުُأُسْوُد95
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(ކުޑަ)ސިންގާ އުސައިދުُأَسْيد96

ޝަރަފުވެރިއަޝްރަފްَأْشَرف97

އޯގާތެރި އަޝްފާޤުَأْشَفاق98

ހެކިވެރިންއަޝްހާދުَأْشَهاد99

ޝައުޤުވެރިއަޝްވާޤްَأْشَواق100

ރީތި/ ގައިގާ ކަޅުތިލަ ހުންނަ މީހާ އަޝްޔަމްَأْشَيم101

އެކުވެރިއަޞްޙަބްَأْصَحب102

ރީނދޫކުލައަޞްފަރުَأْصَفر103

މާތް/ޢަޞްރުނަމާދާއި މަޣުރިބުނަމާދާއި ދެމެދުގެ ވަޤުތުއަޞްލާންَأْصاَلن104

ހިތްވަރުގަދައަޞްމަޙްَأْصَم ح 105

މާތްއަޞީލްَأِصْيل106

ސަލާމަތް ކުރައްވާފައިވުންއަޢުޞަމްَأعَصم107

އަޚްލާޤުއަޣްސާންَأْغسان 108

ފައިދާ ލިބުންއަފާދުَأفَاد109

އުފާތައްއަފްރާޙްَأفْ َراح110

އެންމެ ބޮޑަށް ކަންތައްތައް އެނގޭ ދަންނަ މީހާއަފްރަސްَأفْ َرس111

އިސްތަށި ގިނަ މީހާ/ ރިވެތި އިސްކޮޅެއްގެ ވެރިޔާ އަފްރަޢުَأفْ َرع112

ކުޅަދާނަ ބަސްމޮށުންތެރި މީހާއަފްޞަޙްَأْفَصح113

އެންމެ މޮޅު ރަނގަޅުއަފްޟަލްَأْفَضل114

ކާމިޔާބު ލިބޭ މީހުންއަފްލާޙްَأْفاَلح115

ބިމުގެ ޚަޒާނާ އަފްލާޛުَأْفاَلذ116

ނޑުއަފްނާންَأفْ َنان117 ގޮފިގަ

ހިޔަނި/ ޣަނީމާ އަފްޔާއުَأفْ َياء118

ސަހަރާއަފްޔާފްَأفْ َياف119
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ކުރިއަރައި ދިއުންއަޤްދަމްَأقْ َدم 120

ފުޅާމަގުއަކްޘަމްَأْكثَ م 121

އެންމެ ދީލަތި މީހާއަކްރަމްَأْكَرم122

އޯގާވެރިއަލޫފްَأُلْوف123

މަތިވެރިއަމްޖާދުَأْمَجاد124

އަޚްލާޤު ރަނގަޅުއަމްޖަދުَأْمَجد125

އުއްމީދުއަމަލްَأَمل126

ހިތްހަމަޖެހުންއަމަންَأَمن127

އަވަސް އަރައި ނުގަތުންއަމްހަލްَأْمَهل128

އަމީރުއަމީރުَأِمْير129

އަމާނާތްތެރިޔާއަމީންَأِمْين130

ދުނި/ ވިސްނުންތެރި އަންބާލްَأنْ َبال131

އުފަންވުންއިންޖާބުِإْنَجاب132

އެހީތެރިވެ ދިނުންއަންޖަދުَأْنَجد133

ނޑުގެ ވެރިޔާއަންޖަލްَأْنَجل134 ރީތި ހަށިގަ

އެކުވެރިއަނަސްَأَنس135

ޣަނީމާ އަންފާލްَأنْ َفال136

އަޖައިބެއްފަދަ ރީތިކަންއަނަޤުَأَنق137

އެންމެ އަލިކަން ގަދައަންވަރުَأنْ َور138

އެކަނިވެރިކަން ފިލުވައިދޭ މީހާއަނީސްَأنِْيس139

އެކުވެރިޔާއުނައިސްأُنَ ْيس140

ރީތި މީހާއަނީޤްَأنِْيق141

އެސްފިޔަ ދިގުމީހާއަހްދަބުَأْهَدب142

އަވަސްވެގަތުންއަހްޛަލްَأْهَذل143
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ފަސޭހައަހްވަންَأْهَون144

ނޑު ހިމަ ރީތި މީހާއަހްޔަފްَأْهَيف145 އުނަގަ

ތަނަވަސްކަންއައުސަޢުَأْوَسع146

ރީތިއައުސަމްَأْوَسم147

އިރުގެ އަލިއަޔާއުَأياَُء148

ބަރަކާތްތެރިއަޔާމިންَأيَاِمن149

ތަނަވަސްއައިސަރުَأيَسر150

ގޮފިތައް ގިނަގަސްއައިކުَأيك 151

ކަނާއަތް އިސްކުރާ މީހާ/ ބަރަކާތްތެރި އައިމާންَأيَمان152

ބަރަކާތްތެރިއައިމަންَأي َم ن 153

ހިތްވަރުގަދައައިހަމްَأيْ َهم154

މަހުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަސްއައިވަމްأيَوم155

ހަރުދަނާކަން/ ޘާބިތުކަން އިއުތިމާންِإْئِتَم ان 156

ހިނިތުންވުންއިބްތިސާމްِابِْتَسام 157

އައު އެއްޗެއް އުފެއްދުންއިބްތިކާރުِابْتِ َكار 158

އުފާވެރިކަންއިބްތިހާޖުِإبِْتَه اج 159

ްِإبِْتَه ال 160 އަށްޓަކައި ދުޢާ ދެންނެވުން هللا އިބްތިހާލ

އުފެއްދުންއިބްދާޢުِإبْ َداع 161

ޙުއްޖަތް ޤާއިމުކުރުން/ ދަލީލު ދެއްކުން އިބްރާހްِإبْ َراه 162

ޚާލިޞް ރަންއިބްރީޖްِإبْ رِيْ ز 163

ފަށުއިއިބްރީސަމްِإبْ رِْيَس م 164

އުފާވެރި ޚަބަރުއިބްޝާރުِإْبَش ار 165

ހަރުދަނާކަމާއެކު ކަމެއްކުރުންއިތުޤާންِإتْ َقان166

ފުރިހަމަވުންއިތުމާމުِإْتَمام 167
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އިޙްސާންތެރިކަންއިޙްސާންِإْحَسان 168

ކިޔަމަންތެރިއިޛްޢާންِإْذَعان169

ރަންމަތީ ލުންއިޛްހާބުِإْذَهاب 170

މަންފާއިރްބާޙްِإْربَاح171

ތަނަވަސްއިރްޙާބްِإْرَحاب172

އަރާމް ދިރިއުޅުންއިރްޣާމްِإْرَغام173

ހަދިޔާ  އިރުފާދުإْرَفاُد174

އަރާމް ދިރިއުޅުންއިރުފާހްإْرَفاه175

މަހުގެ އެންމެ ފަހު ހަނދުއިޒުމީމްِإْزِمْيم176

ފަރުވާ  އިސާއުإَساء177

ބައިވެރިވުންއިސްހާމްِإْسَهام 178

އަލިވެ އުޖާލާވުންއިޝްރާޤުإشراق179

ފާޅުވުންއިޘްހާރުِإْظَهار180

ކަމެއްގައި ސާބިތުވެ ހުރުންއިޢުތިޞާމްِاْعِتَصام 181

ވިސްނުންއިފްހާމްِإفْ َهام 182

ކަމަކަށް ކުރިމަތިލާ މީހާ/ ހިތްވަރުގަދަ އިޤްދާމްِإقْ َدام 183

އެއްބަސްވުން ލިބުން/ ރުހުން އިޤްނާޢުِإقْ نَ اُع 184

ކަމަކާމެދު ފުންކޮށް ވިސްނުންއިމްޢާންِإْمَعان185

ހަނދު ފާޅުވުންއިހްލާލްِإْهاَلل186

/ ކިއްލާ / ރައްކާތެރި / ލަޝްކަރުގެ ކަނާތްފަރާތް / ތާއީދުކުރުން  އިޔާދުِإيَاُد187

އަނެކާއަށް އިސްކަންދިނުންއީޘާރުِإيْ ثَاُر 188

އީމާންތެރިކަންއީމާންِإْيَمان 189

(ފެންޑާ)ގޭތެރޭގައި އޮންނަ ހުސްތަން އީވާންِإيْ َوان190

ފެންހިފެހެއްޓިފައިހުންނަ އުސް ތަންތަންއަރްޒާންَأْرزَان191
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މެހްމާންދާރީގައި ބައިވެރިވުންއަވްޝަންَأْوَشن192

ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުން/ ތާއީދުކުރުން އަޖާދުَأَجاُد193

ފާޅުވުން/ ތަރިތައް ފާޅުވުން  އަންޖުމްَأْنُجم194

އަވަހަށް އިޖާބަދޭ މީހާ/ މާޟީގައި ބާރުވެރިކަމެއް ލިބިފައިވުން އަންޖާދުَأْنَجاُد195

ރާގުތައްއަލްހާންَأْلَحان196

އެކުވެރިއަނޫސްَأنُ ْوس197

 އަވަހަށް ހިތުދަސްވުންއަލްޤަންَأْلَقن198

ބަންގިގޮވާ މީހާ އަޛީންَأِذْين199

ދީލަތި އަސްމަޙްَأْس َمح200

އެހެން މީހުން އިސްކުރުން/ ކައިރިވުން އަޒްލަފްَأْزَلف201

ޒީނަތްތެރި އަޒްޔާންَأْزيَان202

މީރުވަސްދުވާ އަންހެނާ/ ނަފުސުގެ ޢިއްޒަތްތެރި އަނޫފްَأنُ ْوف203

 ޝަރަފުވެރިއަމްޖާދުَأْمَجاد204

އިލްހާމްއިލްހާމްِإْلَهام205

ކުލަތައްއަލްވާންألوان206

ޖަވާހިރުއަލްމާސްَأْلَماس207

ރާގުތައްއަލްޙާންَأْلَحان208

އޯގާވެރިއަލްޠާފްَأْلطَاف209

ގަސްފީނި/ ޖަމާޢަތެއްގެ މީހުން އަލްފާފްألفاف210

އަނދުން އަޅާފައިވާ މީހާއަކްޙަލްَأْكَح ل 211

ފުރިހަމައަކްމަލްَأْكَمل212

ގޭގެ ކަން/ ހިޔާވަހިކަންލިބޭތަން އަކްނާންَأْكَنان213

އިޙްސާންތެރިކަންއިފްޟާލްِإْفَضال214

ފަލަކުތައްއަފްލާކްَأْفاَلك215
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އުފާތައްއަފްރާޙްَأفْ َراح216

ކުދިގަސް/ ގޮފިތައް އަޣްޞާންَأْغَصان217

ކުދިގަސް / އިންދުން އަޣްރާސްَأْغَراس218

ނިޝާންތައްއަޢުލާމްَأْعاَلم219

ފާޅުވެގެންވުންއަޘްހަރުَأْظَهر220

މަތިވެރި/ ޢިއްޒަތްދިނުން އިޢުޒާޒްِإْعَزاز221

ލަދުވެތިއަޝްވާރުَأْشَوار222

އެންމެ ޝައުޤުވެރިއަޝްވަޤުَأْشَوق223

ފަސޭހަ/އޮމާންއަސީލްَأِسْيل224

ސިއްރުތައްއަސްރާރުَأْسَرار225

މާތައްއަޒްހާރުَأْزَهار226

ވިސްނުންތެރިއިޒްކާންِإزَْكان 227

މާތައްއަޒާހީރުأزاِهْير228

ތަނަވަސްކަންއިޒްދިހާރުِإْزِدَهار229

މުރާލި/ ހީވާގިއަރީންَأرِْين 230

ފުރާނަ/ މަޑުވައިރޯޅި އަރްވާޙްَأْرَواح231

 މަޢުދަންތައްއަރުކާޒްَأرَْكاز232

ގަދަ ރަތްކުލައުރުޖުވާންُأْرُجَوان233

ރިޒްޤުތައްއަރްޒާޤުَأْرزَاق234

ފައިދާއަރްބާޙްَأْربَاح235

ނޑި / ބޭނުން / އުއްމީދުތައް އާރާބުآرَاُب236 ފުރިހަމަ ކޮންމެ ގުނަވަނެއް/ ސިކު

ދަލީލުކޮށްދިނުންއިދްލާލްِإْداَلل 237

ލަދުވެތިކަންއިޙްތިޝާމްِاْحِتَشام238
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ދީލަތިއަޖާވީދުَأَجاِوْيد239

އަގުހުރިއަޘްމާންَأْثَمان 240

ޝަރަފް/މުދާއަޘަލްَأثُل 241

ޝަރަފް/މުދާއަޘާލްَأثَال 242

ހެނދުނު/ އުފެއްދުންތެރި އިބްކާރުِإْبَكار243

ނޑުތައް/ ދީލަތި އަބްޙާރުَأْبَحار244 ކަ

ނޑީގައި ފިޔަހަރުކުރުންއަރާޝްَأرَاش245 ދުނި ދަ

ވަގުތުއާޔަންآَين246

ތަކުރާރުކުރުންއިންފާދުِإنَفاُد247

ކުލަތައްއަލްވާންَأْلَوان248

ހީވާގި އަޝްރާންَأْشَران249

ނިޢުމަތްތައްއިމްތިނާންِإْمِتَنان250

ގޮފިތައްއަފްނާންَأفْ َنان251

ކައިރިވުންއަޒްލަފްَأْزَلف252

ނުބައިކަންތަކުން ދުރުހެލިވުންއަނިފްَأِنف253

ރިވެތި/ ޒީނަތްތެރި އަޒްޔާންَأْزيَان254

ޙަޤީޤަތްއަޞްލާންَأْصاَلن255

ކަނާތްފަރާތް/ ބަރަކާތްތެރި އައިމަންَأيَمن256

ފަހުބަސް ބުނާ މީހާއަބްރަމްَأبْ َرم257

ކާމިޔާބު ލިބުންއަފާޒުَأفَاُز258

ޙާޞިލްވުންއަނާލްَأنَال259

ކުރެހުންއަރްޝަމްَأْرَشم260

ތޫނުފިލި/ ހިތްއަލި އަޝްހަމްَأْشَهم261
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އެކުވެރި ރަޙްމަތްތެރިޔާއަނަސްَأَنس262

ބަންގި ދިނުންއަޛާންَأَذان 263

ކިޔަމަންތެރި/ ކަނުލައި އަޑުއެހުން އިޛުޢާންِإْذَعان 264

ނޑު ތިމާގެ މީހުންއަރްޙާމްَأْرَحام 265 އެއްބަ

އުފާވެރިކަން ގެނެސްދިނުންއަފްރާޙްَأفْ َراح 266

ކަމެއް ސާބިތުކުރުންއިރްހާންِإْرَهان 267

ހިފެހެއްޓިފައިވާ/ އަހުގައި ކަމަރު ބަނުން އަޙްޒަމްَأْحَزم 268

ފުރިހަމަ/ ޒީނަތްތެރި އިޒްޔާންِإْزيَان269

ޙިލްމުވެރިއަޙްލަމްَأْحَلم270

މީސްތަކުންއުނާސްأُنَاس271

އިޚްތިޔާރުކުރެވިފައިވާއަޚްތަރުَأْخَتر272

ހިނދުކޮޅެއްއަޙްޔަންَأْحَين273

ހިނދުކޮޅެއްއަޙްޔާންَأْحَيان274

ބަޔާންވެގެންވުންއަބްޔަންَأبْي َن275

މަޑުމައިތިރި/ އޮމާން އަލްޔަންَأْلَين276

ނިޢުމަތްތައްއަންޢުމްَأنُعم277

ހުޝިޔާރު / ރީތި އަނީޤް َأنِيق278

ހަމަ އެފަދައިންއައިޟަންَأيَضن 279

ކެއުމުގައި ބައިވެރިވާ މީހާއައުސަންَأوَسن280

ހިޔަޅު/ ހަދިޔާ އައުސްَأوس281

މަތިވެރި/ މާތް އިކްރާމްِإْكَرام282

މަޑުކޮށްލުންއަމްޙަލްَأْمَحل283

އާދަކާދައަޢުރާފްَأعَراف284

ހުއްދަ ދިނުންއީޛާންِإيَذان285

27/01/14 24 of 92 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ނަންފޮތް



ބުއްދިވެރި/ވިސްނުންތެރިއަޛްހާންَأْذَهان286

ރީތިކޮށް ހެދުން އަޅާ މީހާއަނީޤްَأنِْيق287

ތައްޔާރުވެ ތިބުންއުހްބާންُأْهَبان288

ހުއްދައިބާޙްإبَاح289

ޒީނަތްތެރިއިޒްދާންِإْزَدان290

ވަރުގަދައަކްސަމް َأْكَسم 291

ކަމަކަށް ބުނާގޮތްއަމީލްَأِميل292

ކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުން/ މިލްކުވުން އަލޫކްَألُوك293

އަންގައިދިނުން/ އިޝާރާތްކުރުންއިޝާރުِإَشاُر294

ރީތި ގޮޑި/ އަރާމު އަރީކްَأرِيك295

ރީތި ގަސްތައް / އިރުގެ އަލި އިޔާތު ِإيَاُة296

. ލޯބިވުން. އެކުވެރިވުން (އެއްޗަކަށް ކަމަކަށް)ލޯބިޖެހުން އަލަފް َأَلف 297

މަޑުމައިތިރިއަލީންَألِين298

އޮހިގެންދިއުން/ އިސްކުރުން އަރްޝަޙް َأْرَشح 299

ހޭލުންތެރިއައިޤާޡުَأيَقاُظ300

ޝައުޤުވެރިވުންއިޝްތިޔާޤްِإْشِتَياق301

އަޅުވެރި/ ދީންތައް އަދްޔާންَأْديَان302

އެހީތެރިކަންއިމްދާދުِإْمَداُد303
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ކަންކަން ހޯދާ ބަލާމީހާބާޙިޘްبَاِحث1

ކުރިއަރައި ދިއުންބާދިރުبَ اِدر 2

އެއްޗެއްގެ ފެށުންބާދީبَاِدى3

މަތިވެރި/ ފަޚްރުވެރި ބާޛިޚްبَاِذخ4

ހުނަރުވެރިބާރިޢްبَارِع5

ވިދާ ބެބުޅުންބާރިޤްبَاِرق6

ބާޒުބާޒްبَاُز7

ދަލީލުބުރްހާންبُ ْرَهان8

އަތްދަމާލުންބާސިތުبَاِسط9

މަތިވެރިކަންބާސިޤުبَ اِس ق 10

ހިނިތުންވާ މީހާބާސިމްبَاِسم11

ام12 ހިނިތުންވާ މީހާބައްސާމްَبسَّ

ބާޒުގެ ވައްތަރަކަށް ކިޔާ ނަމެއްބާޝިޤްبَاِشق13

ޢިލްމުވެރިކަން ބޮޑުމީހާބާޤިރުبَاِق ر 14

ދެމިހުންނަބާޤީبَاِقى15

އިރު އަރާ ވަގުތުބާކިރުبَاِكر 16

ކުރީގައި ހުންނަ މީހާބަކްރުَبْكر17

ފެންބިލާލްِباَلل18

ކުރިއަރާފައިވާ މީހާބާހިރުبَاِهر19

ރީތިބާހީبَاِهى20

ނޑު ބަޙްރީَبْحِرى21 ދީލަތި/ ކަ

ސާދަވިލޭރޭގެ ހަނދުބަދްރުَبْدُر22

ބަދުރުގެ ގިނަގޮތްބަދްރާންَبْدرَان23

ފިނިމޫސުމްގެ ކުރިން ވެހޭ ވާރޭބަދްރީَبْدِرى24

ބަރީޢަވެގެންވުންބަރާއުبَ َراء25

ވިދާ ބަބުޅާބައްރާޤުبَ رَّاُق26

ނުފޮޅޭމާބުރްޢުމްبُ ْرُعم27

ނުފޮޅޭމާބަރްޢަމްبُ ْرَعم28

ب
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ބަރަކާތްލިބޭ މީހާބަރަކާތްبَ رََكات29

ވިދާ އެތިބަރީޤުبَ رِي ُق 30

ބަރަކާތް ލިބިގެންވާބަރީކްبَ رِْيك 31

ރަނގަޅަށް ދޮންނުވާ ކަދުރުބުސްރުُبْسُر32

ހިތްވަރުގަދަބާސިލްبَاِسْل33

ހިތްވަރުގަދަބަސީލްَبِسْيْل34

ހިތްވަރުގަދަ މީހާބަސޫލްَبُس ْول 35

އަލި މޫނުބަސީޠުَبِسْي ُط 36

ހިނިތުންވުންބަސީމްَبِسْيم37

މޫނު އަލިކަން/ އުފާވެރިކަން ބިޝްރުِبْش ُر 38

އުފާވެރި ޚަބަރުދޭ މީހާބަޝީރުَبِش ي ُر 39

اُر40 އުޖާލާ މޫނެއްގެވެރިބައްޝާރުَبشَّ

މޫނު އުޖާލާކަންބަޝާރުَبَشاُر41

އުފާވެރި ޚަބަރުބަޝޫރުَبُشْوُر42

އެހެން މީހުން އުފާކޮށްދޭ މީހާ/ އުފާވެރި ބަޝޫޝްَبُشْوش43

ކަންތައްތައް ދަންނަ މީހާބަޞީރުَبِص ي ُر 44

اُر45 ކަންކަމުގައި ކުރިއަރައި އަވަސްވެގަންނަ މީހާބައްކާރުَبكَّ

ކަންކަމުގައި އަވަސްވެގަންނަމީހާބަކްރީَبْكِرى46

ކަންކަމުގައި އަވަސްވެގަންނަމީހާބަކީރުَبِكيُر47

ބަޔާންކޮށްދިނުންބަލާޣުَباَلُغ48

ފަރުވާއަށް ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެއްބަލްސަމްبَ ْلَس م 49

ދޫ ފަސޭހަމީހާބަލީޣުبَ ِلي ُغ 50

َياِمْين51 ޔަޢުޤޫބުގެފާނުގެ ދަރިކަލެއްބިންޔާމީންبِن ْ

އިނގިލިތަކުގެ ކޮޅުބަނާންبَ نَ ان 52

ރީތިކަންބަހީޖުبَِه يُج 53

يي54ُّ އުފާވެރި/ ރީތިކަން ބަހީއްޔުبَ هِّ

މަޖާމިޖާޒެއްގެވެރިބުހްލޫލްبُ ْهُلْول55

ހުދު ނުވަތަ ދޮންބައިޟޫންبَ ْيُضْون56

َهس57 ހިތްވަރުގަދަބައިހަސްبَ ي ْ
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ކުރެވޭ ކުށްތަކަށް ހިތްވަރުކުރާ މީހާތާއިބުتَ ائِ  ُب1

ތަބަޢަވުންތާބިޢުتَاِبُع 2

ޢާއްމުތައުމީމްتَ أُِم ْي م 3

މަޑުތައައްނުޤުنُّ ق تَ َأ4

ُر 5 ނޑުރަން ތިބްރުتِ ب ْ ނުވަތަ ރިހި/ ގަ

ބޯ ވާރޭތަޖާވީދުَتَج اِويْ د 6

ރަނގަޅު ރީތި އެއްޗެތިތަޙްސީންَتْحِس  ْين 7

ލަދުވެތިކަންތަޙައްޝަމްَتَحشَّ م 8

އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ މީހެއްގެ ހަނދާން ދެމިހުރުންތަޚްލީދުَتْخ ِلْي د 9

ނިޢުމަތްތައްތަރަފްتَ َرف 10

ސުވަރުގޭގެ ފެންއާރަކަށް ކިޔާނަމެއްތަސްނީމްَتْسِنْيم 11

ދީލަތިކަންތަސްމީޙްَتْسِمْيح12

މާތް/ ދީލަތި ތަސާޚީَتَساِخ ى 13

މާފުކުރުންތަސާމުޙްَتَس اُم ح 14

އަތާ އަތްޖޯޑުކޮށް ސަލާންކުރުންތަޞާފުޙުَتَص اُفْح 15

ކަމަކާމެދު އެއްބަސްވުންތަޟާމުންَتَض اُم ن 16

ތަޤްވާވެރިޔާތަޤިއްޔުَتِقيُّ 17

اُم18 ވަރަށް ފުރިހަމަތައްމާމުَتمَّ

ތަވްފީޤު ދެއްވުންތަވްފީޤުتَ ْوِفْيق19

ތަނަވަސްކަން/ ފަސޭހަކަން ތައިސީރުتَ ْيِسْير20

ވަކީލުކުރުންތުކްލާންُتْكاَلن21

.ފުރިހަމަ ވެގެންވުންތަމާމުَتَماُم22

ފުރިހަމަވުންތާމްتاَم23ُّ

ހެޔޮކަމާއި ރިޒްޤު ގިނަވެފައިވާ މީހާތާމިރުتاَِمُر24

ت
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ވާރޭ ވެހުމުގެކުރިންޖެހޭ ވައިޘާއިބުثَ ائِ ُب 1

ކަމެއްގައި ދެމިހުންނަ މީހާޘާބިތުثَ ابِ ُت 2

ހުދުކުލަޘާޣިމްثَاِغ م3

ދިއްލިފައިވުންޘާޤިބުثَاِق ب 4

މޭވާއަޅާފައިވުންޘާމިރުث اِم  ر 5

ހިތްވަރުގަދަ މީހަކަށްވުންޘަބާތުثَ َباُت 6

ދަލީލު/ ހެކި ޘަބަތުث بَ ُت 7

މުދައު ގިނަކަން/ ތަނަވަސްކަން ޘަރުވާންثَ  ْرَوان 8

މުދާޘަރުވަތުث   ْرَوة9

ތަނަވަސްޘަރޫރުث  ُرور 10

ތަނަވަސްމީހާ/ މުދާވެރިޔާ ޘަރިއްޔުث  ِرىُّ 11

ޙިމާޔަތް ލިއްބައިދޭ ފަރާތްޘިމާލްثَِمال 12

ނޑެއްހެން ފޮޅާ ޘުމާމްثَُمام 13 ވިނައިގެ މާ ބޮޑިއެއް/ ކުރާގަ

އެއްޗެއްގެ އަގުޘަމަންثََمن 14

މޭވާޘަމަރުثََمر 15

އަގުބޮޑު އެއްޗެއްޘަމީންثَِمْين 16

މެހްމާންޘަވިއްޔުثَ ِوىُّ 17

މުތުގައި ލޯވަޅު ތޮރުފާ މީހާ/ އިތާމުތް ނަގާ މީހާ ޘީންثِْين 18

ث
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ވިއްސާރަވިލާ/ ދީލަތިމީހާ ޖާއިދުَجائِ د 1

އެއްޗެއް ހަލާކުވުމަށްފަހު އިސްލާޙްކުރާ މީހާޖާބިރުَج اِبر2

ދެއްވި ނިޢުމަތްهللا هللاޖާދުَج اُد اهلل3

ހިތްވަރުގަދަޖާސިރުَجاِس ر 4

ހިތްވަރުގަދަޖަސޫރުَجُسْوُر 5

ނޑު ބިޔަކޮށް ހުންނަމީހާޖާސިމްَجاِس م 6 ހަށިގަ

ދުރު ދަތުރަކަށް ފުރުން/ ދުރުގައި ހުންނަ މީހާ ޖާސިޢުَجاِس ع 7

ޢިއްޒަތްތެރިކަން/ މަތިވެރި މަޤާމު ޖާހްَج اُه 8

ދީލަތިކަންޖާވިދުَج اِوُد 9

ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރާ މީހާ/ ޖިހާދުކުރާ މީހާ ޖާހިދުَجاِه د 10

ގިނަވުންޖަޘީލްَج ثِ يل 11

ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރާ މީހާޖަދިއްޔުَج ِدىُّ 12

ޤާބިލުޖަދީރުَج ِديْ ر 13

ޘާބިތުވުން / އުފާވެރިކަން ޖަޛަލްَج َذل 14

ފަރުވާދޭ މީހާޖައްރާޙްَج رَّاح 15

ލަޝްކަރުޖައްރާރުَج رَّار 16

ޔަޤީންކަންޖާޒިމްَجازُِم 17

ބޮޑު/ ފަޞާޙަތްތެރި ޖަޒްލުَج  ْزل 18

ހިތްވަރުގަދަޖައްސާރުَج سَّ ار 19

ނޑު/ ބުއްދިވެރި ފިރިހެނުން ޖުސުމްُج ُس م 20 ހަށިގަ

ބަރުޖުޝުމްُج ْش م 21

ނޑީގެ އުރަ ޖަފްނުَج ْف ُن 22 އެސްފިޔަ/ ކަ

ޤަދަރުވެރިޖަލީލުَجِلْيل23

މަތިވެރިޖަލާލުَجاَلل24

ވިދުން/ ފާޅުކަންބޮޑު ޖަލްވާންَجْلَوان 25

ރީތިޖަމާލްَجَم ال 26

ހިތްހަމަޖެހުންޖަމާމްَج َم ام 27

ج
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ފިޔަޖިނާޙްِجَناح28

ފުރާނަ/ ހިތް ޖަނާންَجنَ ان 29

ބަގީޗާތައްޖިނާންِجنَ ان 30

ރައްކާތެރިކަންޖުނާންُج نَ ان                    31

ލަޝްކަރުޖުންދުُجْن ُد 32

ސިފައިންގެ މީހާޖުންދީُج ْن ِدى 33

ސިފައިންޖުނައިދުُج نَ ْيُد 34

އަޑުއުފުލުންޖަހީރުَج ِه يُر 35

ދީލަތި މީހާޖަވާދުَج َواُد 36

ހޮހަޅަ/ ހެޔޮ އަވައްޓެރިޔާ / އަހުދު ޖަވާރުَج َواُر 37

ދީލަތިޖޫދުُج ْوُد 38

އެއްޗެއްގެ ފެންވަރުޖަވްދުَج ْوُد 39

އެއްޗެއްގެ އަސްލުޖަވްހަރުَج ْوَهر 40

ލަޝްކަރުޖައިޝްَجْيُش41

َلُم42 ސާދަވިލޭރޭގެ ހަނދުޖައިލަމްَجي ْ

ޝުކުރުވެރިވުން ޙައްޤުޖަޒީލްَجزِْيُل43

އުފާވެރިކަން   ޖަޛްލާންَجْذاَلن44

ޘާބިތުކަމާއެކީ ހުރުން  ޖާޛިލްَجاِذل45

ޘާބިތުކަމާއެކީ ހުރުން  ޖަޛިލްَجِذل46

ކަނާތްފަރާތްޖީޒާން ِجيَزان47

ފިޔަޖަނާޙްَجَناح48

ކަޅުކުލަޖުވައިންُجَوين49

َران50 އިޞްލާޙްކުރުންޖުބްރާންُجب ْ

ބިމުގައި ހުންނަ ވެލިތައް ވައިރޯޅިއާއެކު ގެންދިއުންޖޫލްُجول51

ދަތުރުކުރުން / ބިޔަ ލަޝްކަރު ޖައުލްَجول52
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ނޑިޙާއިޝްَح  ائِ ش 1 ގަސްބޮ

ހިފެހެއްޓިފައިވާ މީހާޙާބިސްَح  ابس 2

ކަމެއްނިއްމާ މީހާ/ ޤާޟީ ޙާތިމްَح  اتم  3

ބުމަ/ ފާރަވެރިޔާ ޙާޖިބުَح اِج ب 4

ހުރަސްޙާޖިޒުَحاجز5

ހުލުޤުހެޔޮޙާދިރުَح اِدر 6

ކަމަކަށް ތައްޔާރުވެ ހުންނަ މީހަޙާޛިރުَح اِذر 7

ހުނަރުވެރިޙާޛިޤުَح اِذق8

ނޑުޖަހާ މީހާޙާރިޘްَح اِرث 9 ނޑުގައި ފަސްގަ ދަ

ާޙާރިސްَح اِرس 10 ތަނެއް ރައްކާތެރިކޮށް ބަލަހައްޓާމީހ

ރައްކާތެރިކޮށްދޭ މީހާޙާރިޒްَح  ارِز 11

ހިތްމަތްތެރިޔާޙާޒިމްَح ازِم 12

ޙިސާބުކުރާ މިހާޙާސިބުَح اِس ب 13

ޖަމާކުރުންޙާޝިދުَح اِشد 14

ކަމެއް ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމާ މީހާޙާސިމްَحاِسم15

ނޑު ކޮށާމީހާޙާޞިދުَح اِصد 16 ދަ

ދަރު ލަކުޑި އެއްކުރާ މީހާޙާޠިބުَح اِطب 17

ކާފަދަރި/ އެހީތެރިޔާ ޙާފިދުَح اِفد 18

މީހާގެ ކިބައިގައިވާ ކަމެއްކުރުމަށް ހިތްވަރުލިބޭ ބާރުޙާފިޒުَح اِفز 19

ގިނަކަންޙާފިލްَح اِفل 20

ނޑުވެރިޔާޙާޤިލްَح اِقل 21 ދަ

ހޫނު/ ރައްކާތެރިކުރާ މީހާ ޙާމްَح ام 22

ހިމާޔަތްކުރާ މީހާޙާމީَح  اِم ى 23

ލޯބިޙިބާބުِحَباب 24

ލޯބިވެރިޔާޙަބީބުَحِبْيب 25

އަވަސް/ ވިސްނުންތެރި ޙަޘީޘްَح ِثْيث 26

ހުރަސްއެޅުން/ ރައްކާތެރި ޙަޖްޒުَحْج ز 27

ح
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ނޑި ޙިދާސްِح َداس 28 ނޑު ދަ މަޤްޞަދު/ ލަ

ހުނަރުވެރިޙިޛްޔަމްِحْذَيُم29

ރައްކާތެރިކޮށްދޭ މީހާޙައްރާޒްَحرَّاُز30

ރައްކާތެރިކޮށްދޭ މީހާޙަރީޒްَحرِْيز 31

ޒަމާންޙަރުސުَحْرُس32

ކަމެއްކުރުމުގައި ފަރުވާތެރިވުންޙަރީޞްَحرِْيص33

ކަމަރުޙިޒާމްِح َزام 34

ނޑައަޅާގޮތަކަށް ކަމެއްކުރުންޙަޒްމުَح ْزم 35 ކަ

ބާރުގަދަ ޒުވާނާޙަޒްވަރުَح ْزَور 36

ބުއްދިވެރި ފިރިހެނާޙަޒީމްَح زِي م 37

ނޑިޙުސާމްُحَس ام 38 ތޫނު ކަ

ރީތިޙިސާންِحَسان39

ْون40 ދޫންޏަކަށް ކިޔާނަމެއްޙައްސޫންَحسُّ

އޮޑިޓަރ/ ނަސަބު މާތްމީހާ ޙިސްބާންِحْسبَ ان 41

ان42 ރީތި މީހާޙައްސާންَحسَّ

ރީތިކަންޙުސްނީُحْسِنى43

ލަދުރަކި މީހާޙަޝަމްَحَش م 44

ލަދުރަކި މީހާޙިޝްމާންِحْش َمان 45

ލަދުރަކި މީހާޙަޝީމްَحِشْي م 46

ކިއްލާޙިޞްނުِحْصُن 47

ބުއްދިވެރިޙަޞިފްَحِص ُف 48

ހިމާޔަތްކުރާ ތަންޙަޞީނުَحِصْي ن 49

ލުއިޙަފީފްَحِفْيُف 50

ކާފަދަރިޙަފީދުَحِفْيد51

ބުއްދިވެރި/ ރުޅިމަޑު ޙިލްމީِحْلِمى52

ޘަނާކިޔޭފަދަ ސިފަތަކެއްގެ ވެރިޔާޙަމަދުَحَمُد53

ހިތްވަރުގަދަޙަމާސްَحَماس54

ހިތްވަރުގަދަ މީހާޙަމީސްَحِمْيس55
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اُل56 ބަރު އެއްޗެހި އުފުލާ މީހާ/ ކެތްތެރި ޙައްމާލްَحمَّ

ޙަމްދާންގެ ކުޑަގޮތްޙުމައިދާންُحَمْيَدان 57

ْود58 ގިނަގިނައިން ޙަމްދުކުރާ މީހާޙައްމޫދުَحمُّ

ރަޙްމަތްތެރިޙަމީމްَحِميم59

އޯގާތެރިޙަނޫންَحنُ ْون60

ނުބައިކަމުން އެއްކިބާވެގެން ހުންނަ މީހާޙަނީފްَحِنْيُف61

ސިންގާޙައިދަރުَحْيَدر62

ُزْوم 63 ޖިބްރީލްގެފާނުގެ އަސްކޮޅަށް ކިޔުނު ނަމެއްޙައިޒޫމްَحي ْ

ދިރުންހުރިޙައްޔާންَحيَّاُن64

ރައްކާތެރިކަން ޙިރުޒް  ِحُرز65

ހިތްވަރު ގަދަޙުމައިސްح ميس66

ވިސްނުންތެރިޙުމައިޒްُح َمْيز67

އެންމެ ރީތިޙުސައިންُحَسين68

އެންމެ ރީތިޙަސަންَحَسن69

ރައްކާތެރިކަން ޙަފީޡް َحِفيظ 70

ވިސްނުންތޫނުޙަމީޒްَحِميز71

ޙިކްމަތްތެރިކަމާއެކު ޘާބިތުވެ ހުންނަ މީހާޙަޒުމްَحُزْم 72

ޙިކްމަތްތެރިކަމާއެކު ޘާބިތުވެ ހުންނަ މީހާޙާޒިމްَحازِم73

ނޑި ޙިޛްޔަމް ِحْذَيم74 ތޫނުކަ

ރައްކާތެރިކަން ލިބިގަތުންޙުޒައިމްُخَزْيم75
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ސިންގާޚާބިސްَخ  اِبس 1

ނޑޭރިޚާޒިންَخ اِزن 2 ބަ

ނޑައަޅާ މީހާ ޚާޒިމްَخ ازِم 3 ބަލަހައްޓާ މީހާ/ ނިޔާ ކަ

އަށް ބިރުވެތިވާ މީހާهللا ޚާޝިޢުَخ اِشع 4

ހަލުވި މީހާޚާޝިފްَخ اِشف 5

ޚިޔާލާއި ފިކުރުޚާޠިރުَخ اِطر 6

ފާހަގަޚާފިޤުَخ اِفق 7

މަޝްރިޤާއި މަޣްރިބުޚާފިޤާނިَخ اِفَق ان 8

ކަންކަމުގެ މާހިރު/ ޢިލްމުވެރިޔާ ޚަބީރުَخبِ ير 9

ކަމެއް ނިންމުންޚިތާމްِخ تَ ام 10

ލަދުވެތި ފިރިހެނާޚަޖްލާންَخْج اَلن 11

ރަޙްމަތްތެރިޔާޚިދުންِخ ْدن 12

ފެހިކަންގަދަ ވިނަތައް ގިނަތަންޚަޟިރުَخ ِض ر 13

ރީތި އިސްކޮޅެއްގެވެރި/ ލުއި ޚަފީފްَخِف يف 14

ާޚަފީރުَخِف ير 15 ތަނެއް ރައްކާތެރިކޮށް ބަލަހައްޓާމީހ

އެއްޖީލަށްފަހު އަންނަ ޖީލު/ ކާފަދަރީން ޚަލަފްَخ َلف 16

ރަނގަޅު ކަންތައްކުރާ މީހާޚައިރީَخ يِرى 17

ދާއިމަށް ދެމިހުންނަޚުލޫދުُخلود 18

މަށިން ހަދާ ތަކެތި/ ކުދިކުދި ހިލަ ޚުޒައިފްُخَزْيُف19

خ
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ތިމާއަށް ދިމާވާ ކަންތައްތަކުން ތަޖުރިބާ ހޯދާ މީހާދާރިބުَداِرب 1

މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު ހިނގާފައިދާ މީހާދާރިޖުَدارِج 2

ޢިލްމު އުނގެނޭމީހާދާރިސްَداِرس 3

އައްޑަނަ ހިފައިގެން ހުންނަ މީހާދާރިޢުدارع4

އާހެދުންދާޝިންَداِش ن 5

ސަމާސާކުރާ މީހާދާޢިބުَداِع ب 6

ކަމަކަށް ގޮވާ މީހާދާޢީَداِع ى 7

ނޑު ހިނގާ މީހާދާލިޖުَدالِ ج 8 ރޭގަ

ކައިރިދާނީَدِاني9

ބޯވާރޭދުޖޫންُدُج ون 10

ގިނަވުންދިޙާސްِدَح اس 11

ބައެއްގެ ތެރެއަށް ބޭރުން އައިސްއުޅޭ މީހާދަޚީލްَدِخ يل 12

ކަމެއް ރަނގަޅަށް ދެނެގަންނަ މީހާދައްރާކުَدرَّاك 13

ހިތްވަރުގަދަ މީހާދިރްބާސްِدْربَ اس 14

ފަށުވި/ ދިދަ ދިރްފިސްِدْرِف  س 15

ކުދި އައްޑަނަދުރަޔްޢުُدرَي ع 16

ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު ފިރިހެން ކުއްޖާދަރީމްَدرِيْ م 17

އެހީ ހޯދާ އެތިދިޢާމްِدَع ام 18

ތަނަވަސް މަގުދަލޫޢުَدلُ ْوع 19

ފުރިފައިވުންދިހާޤުِدَه اق 20

ދެމިގެންވާދުޔޫމްُديُ ْوم21

މާލަންދީވާންِديْ َوان22

ވިޔަފާރީގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުންދަލާލްَداَلُل23

ހިމަފޮދު ވާރޭ/ ދެމިގެންވުން ދީމްِديم24

ހިތްވަރުގަދަދައިސްَدْيس25

ގިނައިން ހިނގުންދައުސްَدْوس26

ނޑިދިޔާސްِديَاس27 ކަ

د
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ދަރަނި ދޭ މީހާދާއިންَداِئن28

ދަރަނި/ ފައިސާ ދޫކުރުން ދުޔޫންُديُون29

އެކުވުންދާއިފް َداِئف 30

ދީންވެރިދައްޔާންَديَّان31

މަސައްކަތުގެ އެކުވެރިޔާދައިސަމް َديَسم 32
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ޙަސަބާއި ނަޞަބު ރައްކާތެރިކޮށްދޭ މީހާޛާއިދުَذائِ د 1

ޢިލްމު ލިބިގެންވާ މީހާޛާބިރުَذابِ ر 2

ފަހަށް ރައްކާކުރެވޭ ތަކެތިޛުޚްރުُذْخ ر 3

ވިސްނުން ތޫނު މީހާޛަކީذَِكي4

އަލިފާންކަނި/ ވިސްނުންތޫނު / އިރު ޛުކާއުذَُكاء5

އަހުލުވެރި/ ޝަރަފު ޛިމާރުِذَم ار 6

ޒިންމާ/ އަހުދު / ޙުރުމަތްތެރި ޛިމާމުِذَم ام 7

ރަންޛަހަބުَذَهب 8

ބުއިން/ އަވަސް ވުން ޛަވްޖުَذوُج 9

(އަންހެން، ފިރިހެން)ވިސްނުންތޫނު ޛިހާންذهان10

ވިސްނުންތޫނުޛަކްވާންذكوان11

ވާހަކަދެއްކުންތެރި- ފަޞާޙަތްތެރިޛަލީޤްذليق12

ދެނޫރުގެވެރިޔާ ޛުއްނޫރު  ُذوالنُّور 13

ކުޑަޖަވާހިރު ޛައިކް ذيك 14

ޒިކުރު ކުރާ މީހާޛާކިރުذاكر15

ذ
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ވަރުގަދަ/ ސާފު ރާއިބުرَاِئُب1

ބަލަހައްޓާ މީހާރާއިދުرَائِ ُد 2

އިސްލާޙްކުރާ މީހާރިއާބުرَِئاُب3

ކާމިޔާބުކުރާ މީހާ/ ފައިދާ ލިބޭމީހާ ރާބިޙްرَاِبُح4

ނޑުރިއާސްرِئَ اس 5 ނޑީގެ މުއްގަ ކަ

ވެރިމީހާރާއިސްرَائِ س 6

އޯގާވެރި މީހާރާއިފުرَائِ ف 7

ޚާލިޞް ކަސްތޫރި/ ސާފު ބުއިން ރާއިޤުرَائِ ق 8

ސުލްޙަ ޤާއިމުކުރުންރައުބުرَْأُب 9

އޯގާތެރިރައުފަތުَرْوَفة10

ބޮޑަށް ރަޙްމު ބަހައްޓާ މީހާރައީފްرَئِْيُف11

ސިންގާގެ ނަމެއްރިއުބާލްرِئْ َبال 12

ސިންގާރައާބިލްرَآِبْل13

އިތުރުވުންރާބީرَاِبى14

ދެމިގެންވުން/ މުސާރަ ރާތިބުرَاِتب 15

މަތިމައްޗަށް ހުންނަ ވިލާ/ އިސްލާޙްކުރާ މީހާ ރާތިޤުرَاِتق 16

ޚިޔާލުތަކުގެ ތެރެއިން ބުރަވެވޭ ޚިޔާލުރާޖިޙްرَاِجْح17

އުންމީދު ކުރަނިވިރާޖީرَاِجي18

ތަނަވަސްރާޙިބުرَاِحْب19

އޯގާވެރި މީހާރާޙިމްرَاِحم 20

އޯގާވެރި މީހާރަޙޫމްرَُحوْم21

ހުވަނދުގެ ވަސް ހިފާފައިވާ ގަމީސްރާދިޢުرَادِع 22

ކުކުމްރާދިންراِدن23

މަޑުމައިތިރިރަޒީންَرزِيْن24

ފެން ހިފެހެއްޓޭތަން/ މަޑުމައިތިރި ރަޒާންَرزَاْن25

ކުރެހުންތެރިޔާރާސިމްرَاِسم 26

ސާބިތުރާސިޙްرَاِسخ27

ر
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ކަމަކާއިގެން ފޮނުވޭ މީހާރާސިލްرَاِسل28

ސާބިތުކަންރާސީرَاِسى29

ބުއްދި ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހާރާޝިދުرَاِشْد30

ބެލެހެއްޓުންތެރިޔާރާޞިދުرَاِصد 31

ހިތްހަމަޖެހިފައި ހުންނަ މީހާރާޟީرَاِضي32

ދުވެލި ބާރު އަސްރާޢިފްرَاِعف 33

ބަލަހައްޓާ މީހާރާޢީرَاِعي34
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ތަނަވަސް މީހާރާޣިދުرَاِغْد36

އޯގާވެރި މީހާރައިފްرَئِ ف 37
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އެއްޗެއް އުފުލާ މީހާރާފިޢުرَاِفُع41

ފާޅުވުންރާފިޣުرَاِفُغ42

ވިދާ ބަބުޅާރިފާފްرَِفاُف43

ތަނަވަސް ދިރިއުޅުންރާފިހުرَاِف ُه 44

ތަނަވަސް ދިރިއުޅުމެއްގެވެރިޔެއްރަފީޣުرَِفْيُغ45

ބަލަހައްޓާ މީހާރާޤިބުرَاِقْب46

ހިމޭންރާކިދުرَاِكُد47

ސާބިތުރާކިޒްرَاِكز48

މަޑުމައިތިރިރާކިންرَاِكن49

ދުނިއުކާ މީހާރާމިޙްرَاِمح50

އިޝާރާތްކުރާ މީހާރާމިޒްرَاِمز51

އެސްފިޔަ ޙަރަކާތްކުރުންރާމިޝްرَاِمش52
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ތުނިރަޤީޤުرَِقْيق56

އެސްފިޔަރަމްޝްرَْمُش57
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ގިނައިން އެއްޗެހި ގަތުންރިބާޢުربَ  اُع 65

ވިސްނުންތޫނުރަބީޒުرَِبيُز66

ހިކި ކަދުރު/ އަޅުވެރި މީހާ ރަބީޠްرَبِ ي ط 67

ބަހާރު މޫސުންރަބީޢުرَبِ يُع 68

ބޮޑު ދޮރާށިރިތާޖުرِتَ اج 69
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އެއްގޮތެއްގައި ދެމިހުންނަ މީހާ ރަތީބުرَتِ يُب 71

އެދުންރަޖާއުرََجاُء72

ރަޖަބު މަސްރަޖަބުرََجْب73

ބޮޑަށް އިސްކަންދޭ ކަންތައްތައްރަޖީޙްرَِجْيح74

ވަރުގަދަ ރަޖީލްرَِج يل 75

ފުޅާ/ ތަނަވަސް ރަޙްބުرَْحُب 76
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ފޮރުވާލުންރަދްމާންَرْدَمان85
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ފުރިހަމަ ރައުޔު/ ހައިބަބޮޑު މީހާ ރަޒީންَرزِي ن 87

ފެންހިފެހެއްޓެތަން  ރަޒާންَرزَان88

ކުރެހުންތެރިޔާރައްސާމްَرسَّ ام 89

ޖަމާޢަތެއްރަސަލްَرَس ل 90

އޯގާތެރިރިސްލުِرْس ل 91

މަޑުކޮށްލުން/ އޯގާތެރި ރިސާލްِرَسال92

ކުރެހުންރަސަމްَرَس م 93

ކުރަހާ މީހާރަސީމްَرِسْيم94

ސާބިތުވެ ހުންނަ އެތި/ ބުއްދިވެރި މީހާ  ރަސީސްَرِس ْي س 95

ބައިވަރު/ ތަނަވަސް ރަސީޣުَرِس ْي غ 96

އުފާވެރި ޚަބަރަކައިގެން ފޮނުވޭ މީހާ  ރަސީލްَرِس ْي ل 97
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އަސަރުރަޝަމްَرَش م 101

ފުރަތަމަ ފަޅާގަސްރައުޝަމްَروَشم 102
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ބުއްދިވެރިރަޞާންَرَصان104

އިއްޒަތްތެރިރަޞީންَرِص ْين 105

ރުހިގެންވުންރިޟާِرَض ا 106

ރުހިގެންވުންރިޟްވާންِرْضَوان107

ފުޅާ/ މަޑު ބިން ރިޣާބުرَِغاب108

ފުޅާ ތަނަވަސްރަޣީބުَرِغْيب109

ތަނަވަސް ދިރިއުޅުންރަޣީދުَرِغ ْيد 110

މުއްސަނދިމީހާރަޣުދާންَرْغَدان111
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ތަނަވަސްކަންރަޣުދުَرْغُد112

މަތިވެރިރިފާޢުرَِفاُع113

ޤަދަރުވެރިރިފްޢަތުرِفْ َعت114

ޤަދަރުވެރިރިފާޢީرَِفاِعى115

ސުލުޙަވެރިކަންރިފާއުرِفَ اء 116

އެކުވެރިޔާރިފާޤުرِفَ اق 117

ބައިވަރު/ ދިގު ރަފާލްرَفَ ال 118

ގުޅުން/ ދިނުން ރިފްދުرِفْ د 119

އޯގާވެރިރިފްޤުرِفْ ق 120

އަރާމުގައި ދިރިއުޅޭ މީހާރަފްހާންرَفْ َهان121

ވިދުންރަފީފްرَِف ْيف 122

ބިމުގެ ޚަޒާނާތައްރިކާޒްرَِك از 123

މަޑުމައިތިރިރުކާންرَُكان124

މަޑުއަޑުރިކްޒުرِْك ز 125

ކިޔަމަންވުންރުކޫންرُُك ون 126

ދެމިހުރުންރަކިންرَِكْن127

އުސްފަރުބަދަ/ އެއްޗަކަށް ބުރަވެ ހުރުން ރަކީންرَكِ ين 128

އުސްފަރުބަދަ/ އެއްޗަކަށް ބުރަވެހުރުން ރުކައިންرك ين 129

ُز130 ބިމުގެ ޚަޒާނާތައްރަކީޒްرَِكي ْ

اح131 ދުނި ހަދާ މީހާރައްމާޙްرَمَّ

މަދު ފެންރަނާންرَنَان132

ރީތި އަޑުރަނީމްرَنِْيم133

ހަވީރަށް އަންނަ ވިލާތައް/ ގިނައިން ވާރޭ ވެހުން ރަވާއިޙުَرَوائِ ح 134

ޢިޝާ ވަގުތު/ އަރާމުކުރުން ރަވާޙްَرَواح 135

ހިތްވަރުގަދަކަން/ ވިސްނުންތޫނުކަން ރުވާޢުُرَواع 136

މަޑުވައިރޯޅި  ރަވްޙުَرْوح 137

މުއްދަތު/ މަޑުމައިތިރި ރަވްދުَرْوُد 138

ކަމެއްގައި ދެމިހުރުންރޫދުُرْوُد 139
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ބުއްދި/ ވިސްނުން / ހިތް ރޫޢުُرْوُع 141

އޯގާތެރިރަވްފުَرْوُف 142
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ވަރުބަލިކަމާއެކު ހިނގުން/ ތަނެއްގައި ސާބިތުވެހުރުން ރަހްކުرَْه ك 145

މަޑުމައިތިރިކަން   / އޯގާވެރިކަން ރަހީފްرَِه ْيف 146

މަޑުމައިތިރިކަން   / އޯގާވެރިކަން ރަހަފްرََهُف147

ގިނައިރު ވެހޭ ވާރޭރުހައިމްرَُهْيم148

އަގުބޮޑު ތަކެތި/ އަގުބޮޑު ފޭރާން ރިޔާޝްرِيَ اش 149

ރައްދުނުކުރެވޭ/ މަޑުންޖެހޭ ވައިރޯޅި ރިޔާދުرِيَاد150

ސުވަރުގޭގެ ދޮރުކޮޅަކަށް ކިޔޭ ނަމެއްރައްޔާނުرَيَّ ان 151

ވައިރިޔާޙްرِيَاُح152

ވަސް  / ވައިރޯޅި ރީޙްرِْيُح 153

ގަނދަކޯޅިރީޙާންرِْيَحان154

ގަނދަކޯޅިރަޔާޙީންرَيَاِحْين155

ކަމަކަށް އެދުންރީދުرِيْ ُد 156

އިތުރުވުން/ ހެދިބޮޑުވުން ރަޔަޢާންرَيَ َع ان 157

ވިނަ ހެދިފައިވާ ބިންރީފްرِْيف 158

ސާފު ހުދުކުލައިގެ ފުއްލާރީމްرِْيُم 159

އޯގާތެރިރާއިމްرَاِئُم160

ހިމަފޮދު ވާރޭރިހްމަތުرِْهَمْت161

މުބާރާތް/ ބޮޑެތި ޢަދަދު ރިހާމްرَِهام162

ރަހުނު/ ގެރެންޓީ ރިހާންرَِهان163

މަޑުމައިތިރި/ އޯގާވެރިރަހާފްرََهاف164

ހިމަފޮދު ވާރޭރަޛާޛްَرَذاُذ165
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ام167 އޯގާތެރިރައްޙާމްرَحَّ
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ރަނގަޅު އެއްޗެހިރަތަލްرََتل 168

ސިއްރުން ދައްކާ ވާހަކަރަތަމްرََتم 169

ދަރިންނަށް ކުލުނު ހުންނަ މީހާރައޫމްَرُؤوم170

ރިޒްޤު ރުޒައިޤު رُزَيُق 171

މުބާރާތް/ ބޮޑެތި ޢަދަދު ރުހާމްرَُهام 172

ގަދަކޯޅިރައިޙާންرَْيَحان 173

ގަދަކޯޅިރީޙާންرِيَحان 174

ބަގީޗާރީޟާންرِْيَضان 175

ދަތުރުވެރިޔާރާޙިލްرَاِحل176

އިއްޒަތްތެރި ބާރުވެރި މީހާރާކިންرَاِكن177

އެނބުރިއައުންރުޖޫޢުرُُجوُع178

ނަފާކުރަނިވިރިޖާޢުرَِجاُع179

ސިޓީގެ ޖަވާބު/ އެނބުރި އައުން ރުޖުޢާންرُُجَعان180

ހިތްހަމަ ޖެހުންރަފާހްرََفاه181

ލޯބި/ އޯގާތެރި ރިއުމާންرُِئَمان 182

ކަރުހިއްކުން ފިލާފައިވުންރަޔާންرَيَان183
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އިތުރުވާޒާއިދުزَاِئد 1

ޒީނަތްތެރިވެގެން ހުންނަ މީހާޒާއިންزَاِئن2

ޒިޔާރަތްކުރާ މީހާޒާއިރުزَاِئر3

ނުބައިކަންތައް މަނާކުރާ މީހާޒާޖިރުزَاِج ُر 4

ގިނަވުން/ އިތުރުވުން ޒާޚިރުزَاِخ ر 5

އެކުވެރިޔާޒާމިލްزَاِمل6

އަޅުވެރިޔާޒާހިދުزَاِهد7

އުޖާލާ ކުލަތައްޒާހިރުزَاِهر8

އުޖާލާވެފައިވާޒަހްރާންزَْهَران9

ހިތްހަމަޖެހިފައިވާ މީހާ  ޒާހިލްزَاِهُل10

އުޖާލާ މޫނުގެ ވެރިޔާޒާހީزَاِهي11

ނިޢުމަތްތައް/ ރަނގަޅު / މީރު ޒާކީزَاِكي12

ރަނުން ޒީނަތްތެރިކުރެވިފައިވާ   ޒިބްރިޖްزِبْ ِرج 13

ކުލަކުލައިގެ އަގުބޮޑު ހިލައެއްޒަބަރުޖުދުزَبَ ْرَج د 14

އެއްޗެއްގެ ވިދުން/ ސާދަވިލޭރޭގެ ހަނދު ޒިބްރިޤާންزِْبرِقَ ان 15

ވަރުގަދަޒުބައިރުزُبَ ْير16

ބިއްލޫރިޒުޖާޖުزَُجاُج17

އެންމެ ފުރިހަމަ/ ޒީނަތްތެރިކުރެވިފައިވުން   ޒުޚްރުފްزُْخُرف 18

ނޫކުލަޒަރްޤާَزْرَقاء19

ދޫންޏަކަށްކިޔާ ނަމެއް  ޒުރައިޤުزُرَْيق 20

ރަންޒިރުޔާބުزِْريَاب 21

ދީލަތިކަމާއި ހިތްވަރުގަދަކަން  ޒުފަރުزُفَ ر 22

އަލަތު ކައިވެނިޒިފާފްزَِفاُف23

ވިސްނުންތެރިޒަކްވާންزَْكَوان  24

ވިސްނުންތެރިޒަކީزَِكي25

ގާތްކަން  / މަތިވެރި ދަރަޖަޒަލަފްزَلَ ف 26

އަވަސް/ ޢަޒުމު ޒަމާޢުزََم اع 27

ز
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ހަލުވި  ޒަމޫޢްزَُم ْوُع 28

އަވަސް ހިނގުންޒަމަޢާންزََمَع ان 29

އަވަސް ހިނގުންޒަމަޢަزََمَع 30

ކައިރިވުންޒަމަމްزََم ُم 31

ހަމަހިމޭން  /ރުޅިމަޑު ޒަމީތުزَِم ْيُت 32

ރީތި ޒުވާންކުއްޖާޒަމީރުزَِم ْير 33

ރަނގަޅު ރައުޔު/ ހިތްވަރުގަދަ މީހާ ޒަމީޢުزَِم ْيُع 34

އެކުވެރިޔާޒަމީލްزَِم ْيل 35

އިސްކޮށް ހުންނަ މީހާ/ ލަގަން ޒިމާމްزَِماُم36

ގިނައިން ދިއުންޒަވްދުَزْود 37

ُر38 ރީތި ދޮންމީހާ/ މައު ޒުހައިރުزَُهي ْ

މަހުގެ ފުރަތަމަ ތިންދުވަސްޒުހަރުزَُهُر39

އޮމާންޒުހްލޫލްزُْهُلْول 40

ގިނަވުންޒައިދުزَْيُد41

އިތުރުވުންޒިޔާދުزِيَاد42

ޒީނަތްތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި  ޒިޔާންزِيَان43

ޒީނަތްތެރިވެގެންވާޒައްޔާނުزَيَّان44

ރީތި މީހާޒަޔާންزَيَان45

ރީތި މީހާޒައިންزَْيُن46

އަލިކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެއްޒައިނޫންزَيْ نُ ْون 47

ޒީނަތްތެރި / އަންދާޒާކުރުން ޒާން زَان 48

އޯގާތެރި ޒާލިފް زَاِلف  49

ފާޅުވެ އެނގުންޒުހުރީزُُهِرى 50

ގިނަވުން/ ދާއިމަށް އިތުރުވުން ޒައިދާންزَْيَدان 51

ހިތްވަރުގަދަޒައުލްَزول52

ވަރަށް ޒީނަތްތެރިޒައްޔާންزَيَّان53

ހަނދުގެ އަލިކަންޒޯފިޝާންُزوِفَشان54
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ދަތުރުކުރާ މީހާސާއިޙުَس ائِ ح 1

ވެރިކަމުގައި ބާރުގަދަ މީހާސާއިދުَس ائِ د 2

ނޑިހިފާ މީހާސާއިފުَس ائِ ف 3 ކަ

ސުވާލުކުރާ މީހާސާއިލްَساِئل4

ތިމާ އެދޭ ތަނަކަށްދާ މީހާސާއިމްَس ائِ م 5

ކުރިއަރައިދާ މީހާސާބިޤުَس ابِ ق 6

ފުރިހަމަވުން/ ދިގު ސާބިޣުَس ابِ ُغ7

ކަމެއް ސިއްރުކޮށްދޭ މީހާސާތިރުَساتُِر 8

ހައިވަކަރު ގަސް/ މަޑުމަޑުން ދިއުން ސާޖުَساُج9

ސަޖިދަކުރާ މީހާސާޖިދުَس اِج د 10

ރިވެތި އަޚްލާޤުސާޖިޢުَس اِج ع 11

ތަކުރާރުކުރުން ސަޖޫޢުَسُجْوُع 12

ގެފުޅުގެ ޚާދިމުސާދިންَس اِدْن 13

ބަލަހައްޓާމީހާ  ސާރިޙުَس ارُِح14

ދީލަތި ސަމާޙްَسَماُح 15

ވިދާ ބަބުޅާސާޠިޢުَساِطُع16

މަސައްކަތް ކުރާ މީހާސާޢީَس اِعى17

ފެންދޭ މީހާސާޤީَس اِقى18

ޞުލްޙަވާ މީހާސާލިމްَس الِ م 19

މަޢާފުކުރުންސާމިޙުَس اِم ح 20

ނޑުއެކުގައި ވާހަކަ ދައްކަން އިންނަ މީހާސާމިރުَس اِم ر 21 ރޭގަ

އަލިމަސްސާމޫރުَس امور 22

އަޑުއަހާ މީހާސާމިޢުَس اِمع 23

މަތިވެރި ދަރަޖަސާމީَس اِم ى 24

ދީލަތިސަމާޙްَسَماح25

ދީލަތިސަމްޙްَسْمُح26

(ކުޑަ)ދީލަތި ސުމައިޙްُسَمْيح27

ރިވެތި އަޚްލާޤު/ ދީލަތި ސަމީޙްَسِمْيُح28

س
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އުފާސުރޫރުُسُرْوُر29

ބަރަކާތްސާނިޙްَس  اِنُح30

ހޭލާ ހުންނަމީހާސާހިރުَس اِه ر 31

އަރާމު/ ނިދުން ސުބާތުُس بَ ات 32

ކާފަދަރި/ ޤަބީލާ ސިބުޠުِس  ْبط 33

ފަރުދާސިތާރުِسَتار34

ނިވާކުރުންސުޖޫފުُسُجْوف35

ވަފާތެރި އެކުވެރިޔާސަޖީރުَس ِج ْير 36

ރައްކާތެރިވުން  ސަޖާޙްَسَجاح37

ސީދާވެގަތުންސަދާދުَس  َداد 38

ކުންނާރުގަސްސިދުރުِس ْدُر 39

ވިސްނުންތެރިސަދީދުَس ِدْيد 40

ވިސްނުންތެރިސިދާދުِس َداد 41

ބައްތި/ އިރު ސިރާޖުِس َراُج 42

މިނިވަންކުރުންސަރާޙްَس َراح 43

ނޑުގެ އެންމެ ފަހުބައި/ މެދު ސަރާރުَس َرار 44 ރޭގަ

ސީދާމަގުސުރާޠުُس َراط 45

އަބަދު އެއްގޮތެއްގައި ދެމިހުންނަ ކަންތައްސަރުމަދުَس ْرَم د 46

ބާއްޖަވެރިސުޢޫދުُس ُع ود 47

އުފާވެފައިވާ މީހާސަޢުދާންَس ْع َدان 48

ހިތްހެޔޮ މީހާސަފީޠުَس ِف يط 49

ރަސްގެފާނުސުލްޠާންُس ْلطَ ان 50

ހިޔާސަމްއާލްَس  ْم َأل 51

ފާޅުކަން ބޮޑު/ ކަމަކަށް ނިޔަތްގަތުން ސަމްތުَس ْم ت 52

މަޢާފުކުރުން/ ދީލަތި ސަމީޙްَسِم يح 53

ނޑު ހޭލާހުރެ ވާހަކަ ދައްކާ މީހާސަމީރުَسِم ير 54 ރޭގަ

ބަރަކާތްތެރިކަންސުންޙުُس  ْنح 55

ބަރަކާތްތެރިކަންސުނޫޙްُس نُ وح 56

ބައިވަރު/ ގިނަ / ރީތި ފުރިހަމަ ސަނީޢުَس نِ يُع 57

މަތިވެރި ދަރަޖަސަނީމްَس ِني م 58
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ބަރަކާތްތެރިކަންސަނީޙްَس  ِنْيُح 59

ގަދަ ކަޅުސަވާދުَسَواُد60

ޒުވާން ކުދިންސަހުވަދުَسُهَود61

ފަސޭހަސަހްލުَس ْه ل 62

ފަސޭހަސުހައިލްُس َه يل 63

َفان64 ނޑި/ ރީތި އިސްކޮޅެއްގެ ވެރިޔާ ސައިފާންَسي ْ ދެކަ

ރަނގަޅުގޮތުގައިވާ މީހާސަދީދުَسِدْيُد65

އަލިކަންސުޠޫޢުُسُطْوُع66

ތީރުތައް ސިހާމްِسَهام 67

ކުރީގެ ޖަމާޢަތްސަލީފްَسِلْيف68

ހަތިޔާރުސުލްޙާންُسْلَحان69

ސަޖިތަތައް/ ސަޖިދަކުރާ މީހާ ސުޖޫދުُسُجوُد70

ނޫހުގެފާނުގެ ދަރިކަލަކަށް ކިޔާނަމެއްސާމްَسام71

ދުރުވިސްނޭސާޤިބްَساِقب72

ބައްތި - ދިއްލިފައިވާ ސުރައިޖް ُسَريج73

ބާއްޖަވެރިސުޢުދާންُسعَدان 74

ރައްކާތެރިކަން/ އައްޑަނަ ސަދާންَسَدان75

ފުރިހަމަ/ ހަމަހަމަ ސަވިއްޔުَسِوي76ُّ

ނޑިސައިފްَسْيُف77 ކަ

މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު ދިރިއުޅޭ މީހާސާޖީَساِجى78

އެއްޗެއް ފެތުރުންސަދުޙްَسُدح79

ގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބިގެންވުންهللاهللا ސަޢުދުَسعُداهلل 80
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ޝައުޤުވެރިވެވޭ އެތިޝާއިޤުَش ائِ ُق 1

ފުރިހަމަ ޒުވާނާޝާބިންَش ابِ ن 2

ހަތައިން މާމުއި ފެލުން/ ރީތި ފުރިހަމަ ޝިޔާރުِش َياُر 3

މާމުއިޝަވްރުَشْوُر4

ޝަރަޙަކޮށްދޭމީހާ  ޝާރިޙްَش ارِح5

ޒުވާން ފިރިހެންކުއްޖާޝާރިޚްَش ارِخ 6

ފުޅާތަނަވަސް  ޝާސިޢުَشاِسُع7

ވިސްނުންތޫނުކަންޝާޠިރުَش اِطُر 8

ފެތުރިފައިވުންޝާއިޢުَشائُِع9

ޝަފާޢަތްތެރިވާ މީހާޝާފިޢުَش اِفُع 10

ޝިފާ ދޭމީހާޝާފީَشاِفى 11

اُف12 ދެފުށްފެންނަ/ ތުނި ޝައްފާފްَشفَّ

މަތިވެރި / އުސް ޝާމިޚްَش اِمخ  13

އުޑުމަތި ސާފު އަވިދޭ ދުވަސްޝާމިސްَش اِمس 14

ދަރަޖަ/ ކަންތައް ޝައުނުَش ْأن 15

ބާޒުޝާހީންَش اِهين 16

އަލިޝަހުބާންَشْهَبان17

މަޝްހޫރުޝާހިރުَشاِهر18

ُر19 މަޝްހޫރުޝަހީރު َشِهي ْ

ޒުވާންކަންޝަބާބުَش َباب 20

ފިނިޝަބަމްَشَبُم21

ހިތްވަރުގަދަ/ ކުޑަ ސިންގާ ޝުބޫލްُش بُ ْوُل 22

َعان23 ނޑުބޮޑުވާ ވަރަށް ކައިގެން ހުންނަމީހާޝަބްޢާންَشب ْ ބަ

َهان 24 ރަންމަންލޯ  ޝަބްހާންَش ب ْ

ޒުވާންކަންޝަބީބްَشِبْيُب25

ހެކިވެރިޔާ/ އަލަތުކައިވެނީގެ ޢަރޫޝާ ތައްޔާރުކޮށްދޭ މީހާ ޝަބީންَشِبْين26

ހިތްވަރުގަދަ މީހާޝުޖާޢުُشَجاُع27

ش
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ހިތްވަރުގަދަ މީހާޝުޖައިޢުَشِجْيُع28

ހިތްވަރުގަދަ މީހާޝަޖީޢުَشِجْيُع29

ހިތްވަރުގަދަ މީހާޝުޖުޢުُشْجُع30

اُد31 ވަރުގަދަޝައްދާދުَشدَّ

ބާރުގަދަޝިދާދުِشَداُد32

ދޯނީގެ ރިޔާޝިރާޢުِش َراُع 33

ހިތްވަރުގަދަޝަރީޢުَش رِْيع 34

ޝަރަފުވެރިޝަރަފްَشَرُف35

ދޯދި/ އިރުގެ އަލި ޝަރީޤުَش رِْيق 36

އިރުގެ ދޯދިޝުޢާޢުُش َعاع 37

ފިނިވައިރޯޅިޝައްފާންَش فَّ ان 38

ފިނިވައިރޯޅިޝަފްޝާފްَش ْفَشاف 39

އޯގާވެރިކަން/ ރަތްވިލާ ޝަފަޤުَش َف ق 40

ޝަފާޢަތްތެރިވާ މީހާޝަފީޢުَش ِف يع 41

ދެފުށްފެންނަ/ ތުނި ޝަފީފްَش ِف يف 42

އޯގާތެރިޝަފޫޤުَشُفْوق43

ނޑު އެއްބަފާޝަޤީޤުَشِقْيق44 އެއްބަ

އަގުވަޒަންކުރާ މީހާ/ ލޯ ކަރުނުން ފުރުން ޝުކްރާންشكران45

އަގުވަޒަންކުރާ މީހާޝުކުރީُشْكِرى46

އަގުވަޒަންކުރާ މީހާޝަކޫރުَشُكْوُر47

ޘާބިތު/ ކެތްތެރި / ދީލަތި ޝަކީބުَشِكْيُب48

ނަފުސުގެ ޢިއްޒަތްޝަކީމުَشِكْيُم49

ލުއި ޙަރަކާތުގެ ވެރިޔާޝަލޫލްَش ُلول 50

اخ 51 އުސް/ ކުރިބޯށިޝައްމާޚްَش مَّ

އުސް/ ކުރިބޯށިޝުމޫޚްَشُمْوُخ52

اع 53 އުއްބައްތި ވިއްކާމީހާޝައްމާޢުَش مَّ

އުތުރުންޖެހޭ ވައި/ އުތުރު ފަރާތް ޝަމާލްَشَم ال 54

އުތުރުންޖެހޭ ވައިޝަމްއަލްَشْم َأل 55
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އުތުރު ފަރާތްޝައިމަލްَشْيَمل 56

އުތުރު ފަރާތްޝައުމަލްَش ْوَمل 57

އަޚްލާޤު، ރަނގަޅު ސިފަޝަމާއިލްَش َماِئل 58

އުސްޝަމަމްَش َمم 59

ޝާމިލްވުން/ އުތުރުންޖެހޭ ވައި / ޢާއްމުވުން ޝަމޫލް  َشُمول 60

ިޝަމަޢުދާންَشَمْعَدان61 އުއްބައްތިޖަހާއެތ

އަޑުއަހާ މީހާ/ މަޖާ މިޖާޒު ޝަމްޢޫންَشْمُعْون62

އުތުރު ފަރާތްޝަމީލްَشِمْيل 63

ހަލުވިކަންޝިމްލާލްِشْماَلل64

ހަލުވިކަންޝިމްލީލްِشْمِلْيل65

ހުދު ސާފު ދަތްތަކުގެވެރިޔާޝަނީބުَشنِ ْيب 66

ހުދު ސާފު ދަތްތަކުގެވެރިޔާޝާނިބުَش اِنُب 67

ފިނިފެންޝުނާންُشَنان68

މާމުއިޝުހުދުُشْهُد69

 ހެކިވެރިންޝުހޫދުُشُهْوُد70

ُر 71 މަޝްހޫރުމީހާ ޝަހީރު َشِهي ْ

ބުއްދިވެރިޔާ  ޝަހްމުَشْه ُم 72

ވިސްނުންތެރިޝިހާމުِشَهام 73

މާމުއިޝަހުދުَشْهُد74

ޝަވްޤުވެރިޝަވްޤީَشْوِقى75

އުތުރުފަރާތްޝަވްމަލްَشْوَمُل76

ޙަރަކާތް/ ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުން ޝިޔާޙްِشَياح 77

ފެތުރިފައިވުން/ މަދަދު ދިނުން / ތާއީދުކުރުން ޝިޔާޢުِشَياع 78

ނޑުޝަޔާމްَشَيام79 ހަމަބިން/ ފަސޭހަ ބިންގަ

ފިނިކަންގަދަ ދުވަސްޝައިބާންَشْيَبان 80

މީރުވަސްދުވާ ގަހެއް/ ޣީރަތްތެރި / ދިގު ޝައިޚާންَشْيَحان 81

ރީތި މީހާޝައްޔިރުَش يِّ ر 82

އޯގާތެރިޝަފޫޤުَشُفْوق83
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ފަހަށް ފެންނަ/ ސާފު ޝިޢާފުِشَعاُف84

ކުރިބޯށި/ މަތި ޝަޢަފް َشَعُف85

ޒީނަތްތެރިކަންޝަވްފުَشْوف 86

މަތިވެރި ޚުލުޤުތައްޝަމާއިލްَشَماِئُل87

އިރުއަރާ އަލިވުންޝުރޫޤުُشُرْوُق88

މަތިވެރިޝައުންَشْأن 89

ފަރުވާޝާފީَشاِفى90

ފުއްލާގެ ދަރި/ ރީތިޝާދިންَشاِدُن91

ބޮޑެތި ކަންތައްތައްޝުއޫންُش ُؤْون 92

ހީވާގި/ މުރާލި ޝަދަފްَشَدف 93

ވަރުގަދަކަމާއެކު ފާޅުވުން/ ރީތި ޝާމްَشام94

ސްނޯއިން ފުރިފައިވާ ފަރުބަދަޝަހުބްَشُهب95

ވާތްފަރާތްޝުމައިލްُشَمْيل96

. އުފުލުން/ މަތިވެރި ޝައިލް  َشْيل 97

ލޯބިކުރުން/ ކުރިބޯށި ޝަޢަފްَشَعف98

އެންމެމަތި - ފަރުބަދައިގެ ކުރި/ ކުރިބޯށި ޝިޢާފްَشَعاف99

ހަރުކަން މަތީ  އޮންނަ ބިން/ ރިވެތި އަޚްލާޤު ޝައިމްَشيم100

އުފުލުން/ ރީތި ޝިޔާލް ِشَيال 101

ކަމެއް ލޮލަށް ފެނުން/ ޒީނަތްތެރިވުން ޝާއިފްَشاِئف102

ބޮޑަށް ހެކިވާމީހާ ޝުހައިދު ُشَهيُد 103

ان104 ފިނިވައިޝައްފާންَشفَّ

ބިނާކުރުންޝާދުَشاُد105

ހިތްވަރުގަދަ މީހާޝާޖިޢުَشاِجُع106

(ކިންގް)ރަސްގެފާނު ޝާހްَشاه107

އުޑުމަތި ސާފު ދުވަސްޝާމިސްَشاِمْس108

ގަދީމީ/ މާތްމީހާ ޝާރިފްَشاِرف109

ވޮށްޝަމްޢާންَشْمَعان110

މިކްސްކުރުން/ ސިފަ ޝަކީލްَشِكْيل111
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ރީތި/ އުފުލުން ޝަޔާލް َشَيال 112

ވިސްނުންތޫނުޝަފިންَشِفن113

ވިސްނުން/ އިންތިޒާރު ޝަފުންَشُفن114

އަގުހުރި އެއްޗެއް ޝާޔަން َشاَين 115

ހިކި ލޫޅާފަތިޝަނޫންَشُنون116

ޕްރިންސް ޝަހްޒާދު َشْحَزاد117

ތަޢާލާ އެންގެވިގޮތަށް އުޅޭ މީހާهللا ޝަރްޢާންَشْرَعان118

މަދަދު ދިނުން/ ތާއީދުކުރުންޝިޔާޢުِش يَ اع 119
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ރަނގަޅު ޚިޔާލުގެ ވެރިޔާޞާއިބުَص  اِئب 1

ބައިވެރިޔާ ޞާއިފްَصاِئف2

މުދަލާއި ޝަރަފަށް ރައްކާތެރިވާ މީހާޞާއިންَصاِئن3

ކެތްތެރިމީހާޞާބިރުَص  ابِ ر 4

ހޭލާހުންނަ މީހާޞާޙީَصاِحى5

ދޫނީގެ އަޑު/ އަޑުގަދައުފުލާ މީހާ ޞާދިޙްَصاِدُح 6

ނޑި  ޞާރިމްَص ارِم 7 ހިތްވަރުގަދަ/ ތޫނު ކަ

މައްޗަށް އަރާ މީހާޞާޢިދުَص اِع د 8

ހަނުހިމޭންކަންޞާމިތުَصاِمت9

ސާބިތުވެ ހުންނަމީހާޞާމިދުَصاِمد10

ހެނދުނުޞަބާޙްَص بَ  اح 11

ހެދުނުގެ ވަޤުތުޞަބީޙްَصِبْيُح12

ކެތްތެރިކަން ގަދަ މީހާޞަބޫރުَص بُ   ور 13

ކެތްތެރިކަން ގަދަ މީހާޞަބީރުَصِبْير14

އުޖާލާ މޫނު/ ރީތި ޞަބޫޙުَصبُ ْوُح15

اُم 16 ދެކޮޅުވެރިޔާ/ ޙަމަލާދޭ މީހާޞައްދާމްَص دَّ

ކުދި ފަރުބަދަ/ ދިދަ ޞަދްޙުَص    ْدح 17

ބާރަށް ލަވަކިޔާ މީހާޞަދޫޙްَص    ُدوح 18

ތެދުވެރިކަންޞިދްޤީِصْدِقى19

އެއްޗެއްގެ އަސްލުޞުރާޙްُص  َراح 20

ޚާލިޞް/ ސާފު  ބަހުން ވާހަކަދައްކާ މީހާ ޞަރީފްَص رِْيف 21

މަޢުދަން ޞައްފާޙްَص  فَّ  اح 22

ދީލަތި/ މަޢާފުކުރުން ޞަފޫޙްَصُفْوُح23

ބޮޑު ހިލަ/ އޮމާން ޞަފްވާންَص  ْف َوان 24

ސާފު އެއްޗެއްހިޞަފްވަތުَصْفَوة25

އިޚްލާޞްތެރި އެކުވެރިޔާޞަފިއްޔުَص   ِف  ىُّ 26

މަޑު އެއްޗެހި/ ފުޅާ / އުޑުޞަފީޙްَص ِف ْيُح 27

ص
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 ޢަފޫކުރާ މީހާޞިފާޙްِصَفاُح28

ސީދާކަންޞަލާޙްَص اَلح 29

ސާބިތުވެ ހުރުންޞުމޫދުُصُمْود30

މަޢާފުކުރުންޞަފްޙުَصْفُح31

އުސްބިނާތައްޞުރޫޙްُصُرْوُح32

އެއްފަރާތް/ އިއްތިފާޤުވުން ޞަދަފްَصَدف33

27/01/14 57 of 92 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ނަންފޮތް



ނޑުގެ ފާރަވެރިޔާ/ ވަފާތެރި ޚާދިމު ޠާއިފްطَ ائِ ْف 1 ރޭގަ

ކިޔަމަންތެރި މީހާޠާއިޢުطَ ائِ ع 2

ތަނަވަސް/ ފައިދާ / މަތިވެރި ޠާއިލްطَ ائِ ْل 3

އަގުބޮޑުޠަރީފްطَ رِيف 4

ދެމިގެންވުން/ އުސް / ބައިވަރު މީހުން ޠާޙީطَ اِح ي5

ބައިވަރު މުދާޠާރިފްطَ اِرْف 6

ނޑަށް އަންނަ މީހާ ޠާރިޤުطَ اِرق 7 ފަތިހުގެ ތަރި/ ރޭގަ

ކިޔަވާ ކުއްޖާޠާލިބުطَ الِ ب 8

ފާޅުވުންޠާލިއުطَالِ ع 9

އުސް ކޮންމެ އެއްޗެއް/ ކަމެއް ފުރިހަމަވުމަށް އެދޭ މީހާ ޠާމިޙުطَ اِم ح 10

ސާފު ޠާހިރުޠާހިރުطَ اِه ر 11

ގެ ނަންފުޅުތަކުގެތެރެއިން ނަންފުޅެއް(ޞ)ރަސޫލާ ޠާޙާطَه12

ފަރުވާ/ ބޭސްޠިބާބުِط َباب 13

އެއްފަރާތް/ ޖަމާޢަތެއް ޠަރްފްطَ ْرف 14

އުސްތަން/ ތުނިވާރޭ ޠަލާލްَطاَلل15

އުސްތަން/ ތުނިވާރޭ ޠިލާލްِط اَلل 16

ޙަލާލު/ މީރު ރަހަ / ރަނގަޅުކަން ޠައްޔިބުطَ يِّ ب 17

މީރުވަސްދުވާ ކޮންމެ އެއްޗެއްޠީބުِط يْ ُب 18

ط
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ކާމިޔާބު ހޯދާ މީހާޡާފިރުظَاِفر1

މަޖާމިޒާޖުވެރި ޡަރީފްظَ رِيف 2

ކާމިޔާބީޡަފަރުظَ َف ر 3

ކާމިޔާބު ޡަފީރުظَ ِف ير 4

ހިޔަޡިލާލްِظ  اَلل 5

ހިޔާ ލިބިދޭތަންތަންޡަލީލްَظِلْيُل6

އެހީތެރިވާމީހާ  ޡަހީރުظَ ِهْير 7

ފާޅުވެގެންވާޡުހޫރުُظُهْور8

ފާޅުވެގެންވުންޡަހްރާންظهران9

ظ
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އެނބުރި އަންނަ މީހާ/ ބަލި މީހުންނަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ މީހާ ޢާއިދުَع ائِ د 1

ރައްކާތެރިކަން ލިބިގަންނަ މީހާޢާއިޛުَع ائِ ذ 2

ފަތާމީހާޢާއިމްَع ائِ م 3

މުއްސަނދި/ ދިރިހުރުން  ޢާއިޝްَعاِئْش4

އަޅުވެރި މީހާޢާބިދުَعابِ د 5

އަޅުވެރިންޢާބިދީންَعاِبِدْين6

ދަތުރުވެރިޔާޢާބިރުَعاِبر7

ދީލަތި މީހާޢާތިކްَعاِتك 8

.ސުވަރުގޭގެ ނަމެއްޢަދަނުَعَدن9

ނޑައަޅާ މީހާޢާޒިމްَع ازِم 10  ޢަޒުމް ކަ

ތަންތަން ބިނާ ކުރާ މީހާޢާރިޝްَعاِرْش11

މާމުއިޢަސަލްَع َس ْل 12

ހަތައިން މާމުއި ފެލާ މީހާޢާސިލްَعاِس ل 13

ހަތައިން މާމުއި ފެލާ މީހާޢައްސާލްَع س َّال 14

ތެދުވެރިޢަސޫލްَع ُس ْول 15

ހަތައިން މާމުއި ފެލާ މީހާޢާސިމްَعاِس م 16

ޢާޝޫރާ ދުވަސްޢާޝޫރުَعاُشوُر17

ވައިރޯޅިޢާޞިފްَع اِصف 18

ރައްކާތެރިކަން ލިބިފައިވާޢާޞިމްَع اِص م 19

މީރުވަސްޢާޠިރުَع اِط ر 20

ُر 21 މީރުވަހަށް ލޯބިކުރާ މީހާ ޢުޠައިރުُعطَي ْ

އޯގާވެރިވާ މީހާޢާޠިފްَع اِطف 22

އޯގާވެރިވާ މީހާޢަޠޫފްَع ُطْوُف 23

ހެޔޮ ބަދަލުޢާޤިބުَع اِق ب 24

ޢަޤްދު ކުރާ މީހާޢާޤިދުَع اِق د 25

ބުއްދިވެރިޔާޢާޤިލްَع اِق ل 26

އިޢުތިކާފުކުރާ މީހާޢާކިފްَع اكِ ف 27

ع
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ދަރަޖަ މަތިވެރި/ މަތި ޢާލީَعاِلى28

ހުވަފެން ތަޢުބީރު ކުރާ މީހާޢައްބާރުَع بَّ ار 29

ޚާދިމު/ އަޅު ޢުބައިދުُعبَ ْيُد30

ވިސްނުންތޫނުޢަބްޤަރީَعبْ َق ِرى 31

ُر 32 މީރުވަސްޢަބީރުَع بِ ي ْ

މިނިވަންކަންޢަތީޤުَع تِ يُق 33

މިނިވަން ކުރާ މީހާޢާތިޤުَعاِتُق34

ނޑުގެ އައްސޭރިޢަދާންَع  َدان 35 ކަ

ތަނެއްގައި ވަޒަންވެރިވެގެން އުޅޭ މީހާޢަދްނާންَعْدنَان36

ޢަދުލުވެރި/އެއްގޮތްކަން ޢަދީލްَع ِدْيل 37

ޢަދުއްވުންނާއި ދެކޮޅަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ހަތިޔާރު އުފުލާ މީހާޢުދައްޔުُعَدي38ُّ

ކުދިގަސް/ ޅަ ކަދުރު ރުއް ޢިޛްޤުِعْذق 39

ޢަރަފާތުބިންޢަރަފާތުَع َرفَ ات 40

އިޙްސާންތެރިކަން/ ހެޔޮކަން ޢިރްފާންِع ْرفَ ان 41

ތަޚްތުޢަރްޝްَعُرْش42

ބޯކޮށް ހެދިފައިވާ ގަސްތައްޢުރްވާعُ ْرَوة 43

ދަންނަ މީހާޢަރޫފްَع ُروف 44

ބަސްއަހާ ކިޔަމަންގަންނަޢަރޫބްَعُروب45

މަތިވެރި/ އުސް ޢަރީޖުَع رِْيُج 46

ސިންގާގެ ގެޢަރީންَع رِْين 47

ހިޔާލިބޭ ކޮންމެތަނެއްޢަރީޝްَعرِْيُش48

ވަރުގަދަ ޢަޒުމުޢައްޒާމްَع زَّام 49

ޢިއްޒަތްތެރިޢިއްޒަތުِعزَُّة50

ޢަޒުމްޢަޒްމީَع ْزِم ى 51

ރަންޢަސްޖަދުَعْسَج د 52

ُر 53 ގާތްތިމާގެ މީހުން/ އެކުވެރިވެ އުޅޭ މީހާ ޢަޝީރުَعِش ي ْ

ރައްކާތެރިޢިޞާމްِع َصام 54

ރައްކާތެރިވުންޢަޞޫމްَعُصوم55
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ޤަދަރުވެރި/ ޝަރަފުވެރި ޢަޞީމްَعِصْيُم56

ހަދިޔާޢަޠާَعطَ اء 57

ހުވަނދު ވިއްކާމީހާޢައްޠާރުَعطَّ اُر 58

އޯގާވެރިޢަޠްފުَعطْ ف 59

އޯގާތެރިކަންޢަޠޫފްَعطُ ْوُف 60

ވަރަށް އޯގާތެރިޢަޠްފާންعطفان61

ހުތުރު ކަންތަކުން ސަލާމަތްވެގެންވާ މީހާޢައްފާނުَعفَّاُن62

ޢިއްފަތްތެރިޢަފީފްَعِفْيُف63

ބުއްދިވެރިޢަޤީލްَعِقْيُل64

ޢިލްމުވެރިޔާޢައްލާމްَعالَُّم65

ބާރުއަޑު/ އުސް ޢަލްޔާންَعْلَيان66

އުސް/ ދަރަޖަ މަތިވެރި ޢުލްވާންُعْلَوان67

ތަނބުޢިމާދުِعَماُد68

اُر69 އީމާންކަން ވަރުގަދަޢައްމާރުَعمَّ

ބިންގާޢިމްރާންِعْمَران70

ޢާއްމުވެއްޖެ ކޮންމެ އެއްޗެއްޢަމަމްَع َمم 71

އިސްމީހާޢަމީދުَع ِم ْيد 72

ُر73 މީހުން އުޅޭ ތަންތަންޢުމައިރުُعَمي ْ

ޢާއްމުވެއްޖެ ކޮންމެ އެއްޗެއްޢަމީމްَعِم ْيُم 74

ނޑު ޢަނާންَع نَ ان 75 މުބާރާތް/ ވިއްސާރަ ވިލާ ގަ

މާވަހަރުޢަންބަރުَعْنبَ ُر76

ދޫންޏަކަށް ކިޔާނަމެއްޢަންދަލީބުَعْنَدلِْيُب77

އަހަރު ފެށޭއިރު ފުރަތަމަ ވެހޭ ވާރޭޢިހާދުِع َه اد 78

ކިޔަމަންތެރިކަންޢަވާދުَع َواد 79

ام 80 ކުޅަދާނަ ފެތުންތެރިޔާޢައްވާމްَع وَّ

ނަސީބުޢަވްފުَع ْوُف 81

ހެކިވުންޢިޔާންِعَيان82

ރައްކާތެރިވުންޢިޔާޛުِعي َ اذ 83
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ބަދަލުޢިޔާޟްِعَياُض 84

ދިރިއުޅޭ މީހާ/ ތަނަވަސް މީހާޢައްޔާޝްَعيَّاُش85

ދެ ޢީދު ދެ ދުވަސްޢީދާންِعْيَدان86

ހާމަވުން/ ފެންނަ ޢާޔަންَعاَين87

ޢާއިލާ/ ދަރިން ޢިޔާލްِعَياُل88

ލަގަންޢިނާންِعَناُن89

ޢަޙުދުތައްޢުހޫދުُعُهْوُد90

ގިލަ ފަތިތައް/ އަޙްދުތައް ޢުޤޫދުُعُقْوُد91

ނުބައިކަންތަކުން ދުރުހެލިވެފައިވުންޢިޞްމަތުِعْصَمة92

ُر93 މީރުވަސްޢަބީރުَعِبي ْ

َه ر 94 ފަލަ/ ހުވަނދުމާ ޢަބްހަރުَعب ْ

َرة95 މަތިވެރި/ ޢިބްރަތް ޢިބްރާِعب ْ

އިޙްސާންތެރިކަން/ ހެޔޮކަން ޢިރްފާންِعْرفَاْن96

ކަދުރު ކޯޅިޢުޝާންُعَشان97

ޢިއްޒަތްތެރިޢިއްޒުِع ُّز98

ރައްކާތެރިކަމަށް އެދޭ މީހާޢާއިޒްَعائِْز 99

ފާޅުކުރުން/ އިޢުލާންކުރުން ޢާލިންَعاِلْن100

اُر101 އީމާންކަން ވަރުގަދަޢައްމާރުَعمَّ

ރައްކާތެރިކަން ހޯދުންޢާޛުَعاُذ102

ފަސޭހަކަންޢާފްَعاْف103

ޑީސެންޓް މީހުންޢަނީޤްَعِنْيق104

ލޯޢައިންَعين105

ދުނިޔެޢާލަމްَعال َْم106

ގިނަގިނައިން ޢަފޫކުރާމީހާޢައްފާންَعفَّان107

މަސައްކަތްތެރިޔާ ޢަތީލް َعِتْيل 108

ނޑި އަޅުވާތަންޢަލާލް َعاَلل109 ކަ

ނޑިޢުޤައިލްُعَقْيل110 ސިކު

ފެން ކޯރުތައް/ ލޯތައް ޢުޔޫންُعُيون111
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ނިޢުމަތް/ ތަނަވަސްކަން ޣިދާފުِغ َداف 1

ނިޢުމަތް/ ތަނަވަސްކަން ޣާދިފުغَ اِدف 2

ހެނދުނުގެ ވިލާތައްޣާދީَغاِدى3

ގަސް އިންދާ މީހާޣާރިސްَغاِرْس4

ޖިހާދުގައި ކާމިޔާބުވާ މީހާޣާޒީغَ اِزى 5

އެހެންމީހުންގެ މައްޗަށް ގަދަވެގެންވާޣާލިބުَغاِلُب6

އަގުހުރިޣާލީَغاِلْي7

ޣަނީމާ ލިބޭ މީހާޣާނިމްَغاِنُم8

ތަނަވަސްމީހާޣާނީَغاِنى9

ގަސް އިންދާ ވަގުތުޣިރާސްِغَراُس10

ތަނަވަސް ނިޢުމަތުގައި ދިރިއުޅުންޣަދަފުغَ  َدف 11

ގިނަފެންޣަދަޤްغَ َدق 12

ގިނަފެންޣިދަޤްِغ  َدق 13

މަޑުމައިތިރިކަން / ނިޢުމަތް ޣަދަންغَ  َدن 14

ގިނަފެންޣައްރާފްغَ رَّاف 15

އަތްގޮށިން ފެންނެގޭ ވަޅުޣަރޫފުغَ ُروف 16

އެއްޗެއް ގިނަވުންޣަޒީރުَغزِيْ ُر17

ބޯކޮށް ހެދިފައިވާ ގަސްތައްޣަރީފްغَ رِْيُف 18

ޣަޒަލް ކިޔާ މީހާޣަޒީލްغَ زِي ل 19

ޒުވާންކަމުގެ ފުރިހަމަކަންޣައްސާންغَ سَّ ان 20

ޤަބީލާއަކަށް ކިޔާ ނަމެއް/ ތަނަވަސްކަން ޣަޠުފާންَغْطَفان21

ކޮލުގައި ހުންނަ ފާހަގަ/ ޤަބީލާއަކަށް ކިޔާނަމެއް ޣިފާރުِغَفاُر22

ޒުވާންކަމާއި ފުރިހަމަކަންޣުލްވާންُغْلَوان23

މީހުންގެ ޖަމާޢަތެއް/ ދީލަތި މީހާ ޣުމާރުُغَم ار 24

ދީލަތިމީހާ/ ގިނަފެން ޣަމްރުغَ ْم ُر 25

ކުދިތަރިޣުމޫމްغُ ُم وم 26

އެހީތެރިކަން/ ފީނުން ޣަވްޘްَغْوُث27

غ
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ރީތި ޒުވާން ފިރިހެންކުއްޖާޣަންދޫރުَغنْ ُدور 28

މުއްސަނދިޣަނީَغِني29ُّ

ޣަނީމާޣަނީމްَغنِ ْي ُم 30

އެހީތެރިކަން ލިބޭ ކޮންމެ އެއްޗެއްޣިޔާޘްِغ يَ اث 31

ވާރޭޣަޔްޘްغَ ْي ُث 32

ދީލަތި މާތް މީހާޣަޔްދާޤުَغْيَداق 33

ޒުވާންކަންޣަޔްދަންغَ ْي َدن 34

ޒުވާންކަމުގެ ކުރީކޮޅުޣަޔްސާންَغْيَسان 35

އަޑިގުޑަން ބިން/ ސިންގާ ޣަމީލްغَ ِم ْي ل 36

ވިލާ ބޯވެފައިވުންޣަޔޫމްغَ يُ وم 37
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ހިތްފުއާދުفُ َؤاد 1

މަތިވެރިފާއިޤުفَ ائِ ق 2

ޖަމާޢަތެއްގެ މީހުންފިއާމްِف ئَ ام 3

ފަތަޙަކުރާ މީހާފާތިޙްفَ اتِ ح 4

ހިތްވަރުގަދަ މީހާފާތިކުفَ اتِ ك 5

މީރުވަސް ފެތުރުންފަވަޙާންفَ َوَحان 6

އަގުބޮޑު ފާޚިރުفَ اِخ ُر 7

އަސީރުން މިނިވަންކުރާ މީހާފާދީفَ اِدى 8

ބަޔާންވެގެންވުންފާރިޒްفَاِرز9

އުފާވެފައި ހުންނަ މީހާފާރިޙްفَ ارُِح 10

އުފާވެފައި ހުންނަ މީހާފަރުޙާންفَ ْرَحان11

ސަވާރުވެގެން ހުންނަ މީހާފިރުސާންِفْرَسان12

ސަވާރުވެގެން ހުންނަ މީހާފުރުސާންفُ ْرَسان13

އަސްވާރު/ ކަންކަމުގެ މާހިރުފާރިސްفَ اِرس 14

ޒުވާންފާރިޟްفَ اِرض 15

ބުރުސޫރަ ރީތި/ އުސް ފާރިޢުفَارُِع16

ދެއެއްޗެއްގެ ދެމެދު ވަކިކުރާ އިން ނުވަތަ ފާހަގަ/ ނިޝާން ފާރިޤުفَِارُق 17

ހުނަރުވެރިފާރިހްفَ ارِه 18

ޙައްޤާއި ބާޠިލް ވަކިކުރާ މީހާފާރޫޤުفَ اُروق 19

މާތް މީހާފާޟިލްفَ اِضل 20

މާތްކަން/ މަތިވެރިކަން ފަވާޤުفَ َواُق 21

ސާފު ރީތި ކޮންމެ ކުލައެއްފާޤިޢުفَاِق ُع 22

ފިކުރު ކުރާ މީހާފާކިރުفَاِكُر23

ތަނަވަސް ދިރިއުޅުން/ މަޖާ މިޒާޖެއްގެވެރި ފާކިހްفَاِكُه24

ކާމިޔާބީ ލިބިފައިވާ މީހާފާލިޙްفَاِلُح25

ވިސްނާ މީހާފާހިމްفَاِهُم26

ނަޞްރު/ ކާމިޔާބީ ފަތުޙުفَ ْت ح 27

ف
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ނަޞްރާއި ކާމިޔާބުފަތުޙީفَ ْتِحي28

ކާމިޔާބުފަތޫޙްفَ تُ وح 29

ޤަދަރުވެރި/ ފަޚުރުވެރި ފަޚްރީَفْخِري30

ނޑުވަރު ފަދަންفَ َدن 31 ދިގު/ ގަ

އުފާވެފައި ހުންނަ މީހާފަރޫޙްفَ ُرْوُح32

ދެވަނަ އެއް ނެތްފަދަފަރީދުَفرِْيُد33

އަގުބޮޑު ޖަވާހިރުތައްފަރާއިދުفَ َراِئد34

ޅަ އަސްފަރީސްَفرِْيُس35

ސިންގާގެ ނަމެއްފުރާނިސްفُ َرانِ س 36

ހިތްވަރުގަދަފިރްނާސްِفْرنَاس37

ސުވަރުގޭގެ ނަމެއްފިރްދަވްސްِف ْرَدْوُس 38

ރަތްކުލަ/ ތޫތުގަސް ފިރުޞާދުِف ْرَص اُد 39

ޅަސިންގާ/ ޒުވާނާ ފަރުހަދުفَ ْرَهُد40

ޒުވާން ފިރިހެންކުއްޖާފަރްހާދުفَ ْرَهاُد41

ބަލާޣާތްތެރިފަޞީޙްَفِصْيح 42

ފުޅާކަމާއި ތަނަވަސްކަންފަސީޙްَفِسْيح 43

ޅަ ޖަމަލު/ ކުޑަ ފާރު ފަޞީލްفَ ِص ْيل 44

މާތްކަން/ މަތިވެރިކަން ފަޟީލްَفِضْيل 45

ވިސްނުންތޫނު މީހާފަޠޫނުَفُطْون46

ކާމިޔާބުފަލާޙްَفاَلُح 47

ފަތިސް ވަގުތުފަލަޤުفَ َلق 48

ތަނަވަސްކަން/ ދީލަތިކަން ފަނަޢުفَ َنع 49

اُز50 ގިނައިން ކާމިޔާބު ލިބޭ މީހާފައްވާޒުفَ وَّ

ކާމިޔާބީފައުޒީفَ ْوِزي51

ވިސްނުންފަހުމްفَ ْهم 52

ވިސްނުންތެރިފަހުމާންفَ ْهمان53

ވިސްނާ މީހާފަހީމްَفِه ْيم 54

ވަރަށް ދީލަތިމީހާފައްޔާޟްفَ يَّاض 55
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ތަނަވަސް/ ދީލަތިކަން ފަޔްޙްفَ ْيُح 56

ތަނަވަސް/ ދީލަތިކަން ފައްޔާޙްفَ يَّاُح 57

ފައިދާ/ ކުކުންފަތް ފަޔްދުفَ ْيُد 58

ފައިޞަލާކުރުންފައިޞަލްفَ ْيَصل 59

ގިނަވުންފައިޟްفَ ْيُض 60

َلق61 ބޮޑު ލަޝްކަރުފައިލަޤުفَ ي ْ

َه ُق 62 ތަނަވަސް/ ފުޅާފަޔްހަޤުفَ ي ْ

ކާމިޔާބު ލިބިގެންވާ މީހާފައުޒާންفَ ْوزَان63

ކަންކުރާ މީހާފާޢިލްفَاِعل64

މީރުވަސްފާއިޙްفَاِئح65
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ކޮމާންޑަރުޤާއިދުقَائِ د 1

ފިޔަވަޅު ބަލައިގެން ދެނެގަންނަ މީހާޤާއިފްقَائِ ف 2

ރީތި މީހާޤާބޫސްقَابُوس 3

ބޮޑެތި ބޯޓު/ މުޤައްދަސް ޤާދިސްقَاِدس 4

ދުރުތަނަކުން އަންނަ މީހާޤާދިމްقَاِدم 5

ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު އެއްޗެއް ބެހުންޤާސިމްقَاِسم6

ނޑިޤާޞިލްقَاِصل 7 ތޫނު ކަ

ތޫނުޤާޠިޢުقَاِطُع 8

ކިޔަމަންތެރިކަމާއެކު އަޅުކަންކުރާ މީހާޤާނިތުقَاِنُت9

ލިބުނު މިންވަރަކުން ރުހިގެންވާ މީހާޤާނިޢުقَانُِع 10

ލިބުނު މިންވަރަކުން ރުހިގެންވާ މީހާޤަނީޢުقَ نِ ْيُع 11

މަތިވެރި ޝަރަފުވެރިޤުދާސްقُ َداس 12

ބަރަކާތްތެރިކަން/ ޠާހިރުކަން ޤުދުސްقُ ْدس 13

ހިތްވަރުގަދަޤަދޫމްقَ ُدوم 14

ބައިވެރިޔާޤަރީންَقرِْين15

ރީތިކަމާއި ފުރިހަމަކަންޤަސާމްقَ َسام 16

اُم17 އެއްޗެއް ބަހާމީހާޤައްސާމްَقسَّ

ސިންގާ/ ހިތްވަރުގަދަ ޒުވާނާ ޤަސްވަރުَقْسَور 18

އެއްޗެއްގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި/ ޙިއްސާ ޤަސީމްَقِسْيم 19

ބިނދެފައިވާ މޭވާޤަޠީފްَقِطيف 20

ހަނދުޤަމަރުَقَم ر 21

ފެން ގިނަ ވަޅުތައްޤަމޫސްَقُموس 22

ހަލުވިކަން/ އާ ކޮންމެ އެއްޗެއް ޤަމީންَقِم ْين 23

ބައްތިޤިންދީލްِق ْن ِديل 24

ގިނަ މުދާޤިންޠާރުِق ْن طَار 25

ލިބުނު މިންވަރަކުން ރުހިގެންވާ މީހާޤަނޫޢުقَ نُ وع 26

މެދުމިން/ ޢަދުލުވެރި ޤަވާމްقَ َوام 27

ق
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ޢަދުލުވެރިކަންޤަވީމްَقِويْ م 28

އަގުހުރި ކޮންމެ އެއްޗެއްޤައްޔިމްقَ يِّ م 29

ޤުރައިޝުންގެ ބޮޑަކަށް ކިޔާ ނަމެއްޤުޞައްޔުُقَصي30ُّ
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ބޮޑުމީހާ/ ވެރިމީހާ ކާބިރުَك ابِ ر 1

ގިނަކާޘިރުَكاثِر2

ދީލަތިކަންކަރަމްَكَرم3

މާތް މީހުންކިރާމްِكَرام4

ދީލަތިކަންކާރިމްَكارِم5

ކަމެއް ކާމިޔާބުކުރުންކާސިބްَكاِسب6

މަޑުމައިތިރި/ ކެތްތެރިކަން ކާޡިމްَكاِظم7

ބެލެހެއްޓުންތެރިޔާކާފިލްَكاِف ل 8

ބެލެހެއްޓުންތެރިކަފީލްَكِفْيل 9

އަނދުން އަޅާފައި ހުންނަ މީހާކާޙިލްَكاِحل10

އަނދުން އަޅާފައި ހުންނަ މީހާކަޙީލްَكِح ْيل11

ދީލަތިކަންކުރާމްُك  َرام 12

ކުފޫ ހަމަވުންކުފްއުُكْفء 13

ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުންކިފާޙްِكَفاح 14

ކުފޫ ހަމަވުންކަފީޙްَكِفيح 15

ހިތްވަރުގަދަ މީހާ/ ދީލަތި މީހާ ކަލަޖްَكَلج 16

ފުރިހަމަކަމީލްَكِمْيْل17

އެއްޗަކަށް ރައްކާތެރިކަން ލިއްބައިދޭ މީހާކިނާންِكَنان18

ފޮރުވާފައިވާ/ ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ ކަނީންَكِنْيُن19

ސުވަރުގޭގެ ކޯރަކަށް ކިޔާ ނަމެއްކައުޘަރުَكْوثَ ُر20

ވިސްނުން ތޫނުކައްޔިސްَكيِّس 21

ވިސްނުން ތޫނުކައިސްَكْيُس 22

ޠަބީޢަތްކިޔާންِكَيان23

އެއްޗެއް ރައްކާތެރިކުރުން  ކިނާނަތުِكَنانَة24

ވިސްނުންތޫނު ކައިސާން َكيَسان  25

ނޑުކައިސޫމްَكيُسوم26 ބޯވިނަގަ

ك
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ބަޔާންވެގެންވާ މަގުލާޙިބުاَلِحب 1

ވިދާ ބެބުޅުންލާމިޢުاَلِمع 2

ވިދާބެބުޅުން/ ނަޡަރުލާމިޙްاَلِمح 3

މަޑު/ ފަސޭހަ ލާނަاَلَن4

އެއްޗެއްގެ އަސްލު  ލުބާބުلَُباُب 5

އެއްތަނެއްގައި ޤާއިމުވެ ހުންނަ މީހާލުބަދުلُبَ ُد6

އެއްތަނެއްގައި ޤާއިމުވެ ހުންނަ މީހާލަބީދުلَبِ ْيُد 7

ބުއްދިވެރިޔާލަބީބުلَبِ يُب 8

މާހިރުލަބިޤުلَبِ ُق 9

ރިހިލުޖައިންُلَجْيُن10

ވިސްނުންތޫނުލަޙިންَلِحُن11

ދޫފަސޭހަކަންލަސަންَلَس ن 12

ވާހަކަ ދައްކަން ކުޅަދާނަ މީހާ/ ދޫފަސޭހަ މީހާ ލަސިންَلِس ن 13

އޯގާވެރިލަޠާފް  َلطَاف 14

އޯގާވެރިލުޠުފްلُ طْ ف 15

އޯގާވެރިލުޠުފީلُ طْ في16

ކިޔައިދިނުންލަޤިންلَ ِق ن 17

ޤުރްއާނުގައި އައިސްފައިވާ ޞާލިޙު ބޭކަލެއްގެ ނަންފުޅުލުޤުމާންلُْقَمان18

އަނދުންލުމާކުُلَماك 19

ވިދުވަރުލަމްޢާންَلْمَعان 20

ވިދާ ބަބުޅާލަމީޢުَلِمْيُع21

ދިދަލިވާِلَواء22

އެއްޗެއް ވަށާލުން/ ބޮޑު ލަޝްކަރު ލުހާމްُلَهام 23

ގިނައިން ދިނުން/ ގިނަ ހެޔޮކަންތައްތައް ލިހަމްِلَه م 24

އަލިކަން/ ފަތިސް ލައްޔާޙްلَ يَّ اح 25

ތަނަވަސްކަންލަޔާންلَ يَ ان 26

ސިންގާގެ ނަމެއް/ ދޫފަސޭހަ މީހާ ލައިޘްلَْيُث 27

ل
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ނޑުލައިލްلَْيُل28 ރޭގަ

ބައިކޮށްލުން/ ޞުލްޙަ  ލީމްلِْي ُم 29

ތަނަވަސް/ މަޑު ލީންلِْين30

اح 31 އަލިކަން ގަދަވުން/ ވިދާ ބެބުޅުން ލައްމާޙްَلمَّ

اع 32 ވިދުވަރުލައްމާޢުَلمَّ

އޯގާވެރިލަޠޫފް َلُطْوف33

َوان34 ކިއްލާލީވާންلِي ْ

ކަމަކާ އެކަށީގެންވުންލާއިޤްالَِئُق35

ދަތުރުން އެނބުރި އަންނަ މީހާލަހާންَلَهان36

މަސްވިއްކާ މީހާ/ އެއްޗެއް ވަރުގަދަކުރުން ލަޙާމް َلَحام 37

ރަނގަޅު އަޚްލާޤްލައިސާންلَْيَسان38

ފްލެކްސިބަލް/ މަޑުލުޔޫންلُُيون39

ނާޒުކު/ އޮމާން ލައްޔިންلَيِّن40

ހަނގުރާމައިގެ ދިދަ ލުއައްޔު ُلَؤي41ُّ
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އެންމެ ރަނގަޅުއެތި/ ދިގުމާތިޢުَماتُِع1

ރަނގަޅު ޚުލުޤު/ މަތިވެރިކަން މާޖިދުَماِج د 2

ފަރުބަދަ ނުވަތަ ވާދީގައި ހުންނަ ފެންމާޖިލްَم اِجل 3

ޘަނާ ކިޔާމީހާމާދިޙްَم اِدح 4

ރަނގަޅު އަޚްލާޤު މާޛުَم اْذ 5

ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުންމާޠިރުَماِطر 6

ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުންމަޠީރުَمِط ير 7

ވާރޭ/ ހެޔޮކަން / ޒަކާތް މާޢޫންَماعُ ون 8

ތަނެއްގައި ޤާއިމުވެ ހުންނަ މީހާމާކިޘްَماكِ ث 9

ހެޔޮކަމުގައި ކުރިއަރާދިއުންމާހިލްَماِه ل 10

ހުނަރުވެރިމާހިރުماهر11

އެންމެ ދަންނަ ޢާއްމުވެފައިވާމައުލޫފުمألوف12

އެދޭ އެދުންމައުރަބުَم ْأَرُب 13

އުއްމީދު ކުރެވޭ ކަންތައްމައުމަލްَم ْأَمل 14

ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކޮށްދޭތަން  މައުމަންَم ْأَم ن 15

އިތުބާރުކުރެވޭ މީހާމައުމޫންَم ْأُمون 16

ކަމަކުންމަނާވެގަންނަމީހާ  މާނިޢުَمانِع 17

އާބާދުވެފައިވާ ތަންމައުހޫލްَمْأُهول 18

އެނބުރި ދިއުން/ ރުޖޫޢަވުން މައާބުَمآب 19

އޮމާން  މައީދުَمئِ يد 20

ދެފަރުބަދަ ދެމެދުގައިވާ ހަނިމަގު  މައުޒިމްَم ْأزِم 21

ހިތްހަމަޖެހި އުފާވެފައިވާމީހާ  މުބްތަހިޖުُمْبَتِهج22

ހިނިތުންވުންމުބްތަސިމްُمْبَتِسم23

ގިނަ ދަރިންލިބޭ މީހާމަބްޒޫރުَمْب  ُزور 24

ހިނިތުންވާ މީހާމިބްސާމްِمْب َسام 25

(އަނގަ)ހިނިތުންވާ ތަން މަބްސިމްَمْب ِس م 26

ފާޅުކަންބޮޑު ދަލީލު/ ޙުއްޖަތް މަބްޞަރުَمْب َص ر 27

م
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ފާޅުކަންބޮޑު ދަލީލު/ ޙުއްޖަތް / ލޮލަށް ފެންނަ މީހާ މުބްޞިރުُم ْب ِصر 28

ފާޅުކަންބޮޑުމުބީންُمبِ ْي ن 29

މިންވަރުކުރެވިފައިވުންމުތާޙްُمَتاح 30

ވިލަރެސްކުރުންމުތަނާސިޤްُمتَ َناِس ق 31

ހެޔޮކަމުގައި އެއްވަރުވެގެންވުންމުތަނާސިފްُمتَ َناِصف 32

ތަނަވަސް ދިރިއުޅުންމުތަނާޢިމްُمتَ َناِعم 33

يَ اح 34 ޙަރަކާތްތެރިކަން މިތުޔާޙްِمت ْ

ކަމެއްގައި ދެމިހުރުންމުޘާބިރުُمثَاِبر35

މާތްކަން ބޮޑުކަން/ އެއްކަހަލަ މަޘީލްَمِثْي ل 36

ނޑުގެ އައްސޭރިމިޖުދާޙްِمْج َداح 37 ކަ

މަތިވެރިކަންމަޖުދުَمْجُد38

ނިވާފަތް/ އައްޑަނަ މިޖްނަބުِمْجَنب 39

ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރާ މީހާމަޖްހޫދުَمْجُه ود 40

ރަނގަޅު/ ދީލަތި މިޖުވާދުِمْجَواد 41

ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރާ މީހާމުޖިއްދުُمِجد42ُّ

ރީތިކަންމަޙާސިންَمَحاِسن 43

ތަބީޢަތް/ އެއްޗެއްގެ ޢަޞްލުމަޙްތިދުَمْح ِتد 44

އީޖާދުކުރާ މީހާ  / ޕްރޮފެޝަނަލް މުޙްތަރިފްُمْحتَ ِرف 45

ރައްކާތެރިވެފައިވާމަޙްރޫސްَمْحُرْوس46

ކިޔަމަންވެވޭ މީހާމަޙްޝޫދުَمْح ُش ود 47

ރައްކާތެރިވެފައިވާމަޙްފޫޡުَمْحُفْوُظ48

އިޚްތިޔާރުކުރެވިފައިވާ މީހާމުޚްތާރުُمْخَتاُر49

ފަސް ޙިއްސުމަދާރިކްَمَداِرك 50

ثِ ر 51 ސާލެއްފަދަ އެއްޗެއް އަޅައި ނިވާވެގެންވާ މީހާމުއްދަޘިރުُمدَّ

އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ޙަމްދާ ޘަނާކިޔޭ މީހާމިދުޙަތުِم ْدَح ة 52

އުޅެންވީގޮތް/ މަޛްހަބު މަދްރަޖްَمْدرَج 53

ބުއްދިވެރި ޙިކްމަތްތެރި  މުދުރިކަތުُم ْدرَِكة 54

ތާރީފްކުރާ މީހާމަދީޙްَم ِدْيُح 55
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އެކަތި އަނެއްޗާއި ކޭއްތުން/ މާމުއިގެ ބާވަތެއް މަޛަޙްَم َذح 56

ކިޔަމަންތެރިމިޛްޢާންِم ْذَع ان 57

ރަބީޢު މޫސުމުގައި ގަސްހެދޭ ތަންތަންމަރާބީޢުَمَرابِْيع 58

ބޮޑަށް ބޭނުންވާތަކެތި/ އުއްމީދު މަރާޣިބުَمَراِغب 59

 މަޤްޞަދުމަރާމްَم َرام 60

އުފާވެރި ދިރިއުޅުން ލިބިފައިވާ މީހާމުރްތާޙްُمْرتَ اح 61

ކަމަކާއިގެން ފޮނުވޭ މީހާމިރްސާލްِمْرَس ال 62

ތަދުބީރުކުރުން/ ފަރުމާކުރުންމަރުސޫމްَمْرُس  وم 63

އިރުޝާދު ދޭ މީހާމުރުޝިދުُمْرِش د 64

ފާރަލުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ތަން/ މަގު މިރްޞާދުِم ْرَص اد 65

މާމުއިމިޒްޖުِم   ْزج 66

ވިއްސާރަ ވިލާމުޒުނުُم ْزن 67

އިތުރުވުންމަޒީދުَم زِي د 68

އެހީތެރިޔާމުސާޢިދުُمَساِعُد69

ހުއްދަ ލިބިފައިވުންމަމްސޫޙްَمْسُمْوح70

ފޮރުވިފައިވުން  މަސްތޫރުَمْس تُ ور 71

އުފާވެފައިވުން މަސްރޫރުَمْسُرْور72

ގޮމަކަސްތޫރިމިސްކުِمْس ك 73

ގޮތް/ މަގު / ސުލޫކު މަސްލަކްَمْس َلك 74

ތަނބުމިސްމާކްِمْسَماك 75

ނޑި ހިފައިގެން ހުރިމީހާ/ ހިތްވަރުގަދަ މީހާ މުސީފްُمِسْيُف 76 ކަ

ބެލުންމުޝާހިދުُمَشاِهد77

ވިސްނުންތެރި/ އުޖާލާ މޫނުގެ ވެރިޔާ މަޝްބޫބުَمْشبُ ْوب 78

ދަންމަރު/ ބައްތި މިޝްޢާލްِمْشَعال 79

ދަންމަރުމިޝްޢަލްِمْشَعل80

ދަންމަރުމަޝްޢަލްَم ْش َعل 81

ހިމެނިގެންވުންމަޝްމޫލްَمْشُمْول 82

މަންޒަރު މަޝްހަދުَمْشَهد 83
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ޒީނަތްތެރިކުރެވިފައިވާމަޝޫފްَمُشْوف 84

ޝައުޤުވެރިވެވޭ އެތިމުޝްތާޤްُمْشَتاق 85

ޝައުޤުވެރިވުންމަޝޫޤްَمُشْوق 86

ޣީރަތްތެރި/ ހިތްވަރުގަދަ މުޝީޙްُمِشْيُح 87

ފަރުބަދައިގެ އެންމެމަތިމަޞާދުَمَصاُد 88

ބައްތިމިޞްބާޙްِمْص َباح 89

ތެދުވެރިކަމުގެ ހެކިމިޞްދާޤުِمْص َداق 90

ބަލާޣާތްތެރި/ ދޫ ފަސޭހަ މީހާ މިޞްޠާޢުِمْص َطع 91

ދޫ ފަސޭހަ މީހާ މިޞްޤަޢުِمْصَقع 92

 ޢަޒުމުވަރުގަދަމުޞައްމިމްُمَص مِّ م 93

މެހެމާންދާރީމިޟްޔާފްِمْضيَ اف 94

ބޮޑެތި ލަޝްކަރުމިޠްނާބުِمْطَناب 95

ކިޔަމަންތެރި މީހާމިޠްވާޢުِمطْ َواع 96

ކިޔަމަންތެރި މީހާމުޠީޢުُمِطيع 97

ނަޞްރުލިބިފައިވުންމުޡައްފަރުُمظَ فَّ ر 98

ބޭރުފުށުގެ ސިފަ/ ފާޅުވާ ތަން މަޡްހަރުَمظْ َه ر 99

ރައްކާތެރިވާ ތަންމަޢާދުَم َع اذ 100

ޝަރަފުވެރިމަޢާލްَمَعال101

ފަޚުރުވެރިމުޢުތައްޒުُمْعتَ ز102ُّ

ރައްކާތެރިވެފައިވާ މީހާމުޢުތަޞިމްُمْعَتِصم103

ކުށެއްނެތް މީހާމަޢުޞޫމްَمْعُصوم 104

ވަރަށް ގިނައިން ހުވަނދުލާ މީހާމިޢުޠާރުِمْعطَ ار 105

ވަރަށް ގިނައިން ހުވަނދުލާ މީހާމިޢުޠީރުِمْع ِط ير 106

ރައްކާތެރިވާ ތަންމަޢުޤިލްَمْع ِق ل 107

ޢުމުރުދިގު މީހާމުޢައްމަރުُمَع مَّ ر 108

އެހީތެރިކަންމިޢުވާންِمْع َوان 109

އޮމާން މަޣްދުَمغْ  د 110

އުފާވެރިކަން ބޮޑު މީހާމިފްރާޙްِمْف َراح 111
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ފަޞާޙަތްތެރިމުފްޞިޙްُم ْف ِصح 112

މާތްކަން ބޮޑުމިފްޟާލްِمْف َض ال 113

މާތްކަން ބޮޑުމިފްޟަލްِم ْف َض ل 114

އާދަޔާ ޚިލާފު ކަންތައް ކުރާ މީހާ/ ފަންނާނު މިފަންނުِم َف نُّ 115

ض 116 ތިމާގެ ބަދަލުގައި ކަމެއްކުރުމާ ޙަވާލުވާ މީހާމުފައްވަޟްُم َف وَّ

ކާމިޔާބުމުފްލިޙްُمْفِلُح117

ކުރިމަތިލާ އަންނަ މީހާމުޤުބިލްُمْقِبل118

ހިތްވަރުގަދަ މީހާމިޤްދާދުِم ْق َدام 119

އަންނަ މީހާމުޤްބިލްُمْقِبل120

ބާރުގަދަމާކިންَماكِ ن 121

ބާރުގަދަމަކީންَم ِك ين 122

ކިއްލާމަލާޛުَم اَلذ 123

ވިސްނުންތޫނު މީހާ/ ބުއްދިވެރިޔާ މަލްބޫބްَمْلبُ ْوب 124

ނިޢުމަތް/ ޒުވާން މަލަދުَمَلد 125

ބަލާޣާތްތެރި މީހާ/ ދޫ ފަސޭހަމީހާ މުލްސިންُم ْلِس ن 126

އިލްހާމް  މުލްހަމްُمْل َهم 127

ޢިއްޒަތްތެރި މީހާ/ މާތް މަލީޖްَمِلْيج 128

ރީތިކަމާއި ފުރިހަމަކަންމަލީޙްَمِلْيُح 129

ވަރަށް ރަނގަޅުމުމްތާޒްُمْمَتاز130

މަދަޙަ ކިޔޭ މީހާމަމްދޫޙްَمْمُدْوُح131

މުރާލި މީހާމިމްރާޙްِمْم َراح 132

ހިކި/ ލޫޅާފަތިމަމްޝޫޤުَمْمُشْوُق133

ހިކި/ ލޫޅާފަތިމަޝީޤުَمِشْيُق134

ވަރަށް ދީލަތި މީހާމައްނާޙްَمنَّاح 135

މަގުމަތީގެ ޢިޝާރާތް/ އަލިކަން ލިބޭތަން މަނާރުَمَنار 136

ނަޞްރު ހޯދާ މީހާމުންތަޞިރުُمْنَتِصر137

އިންޒާރުދޭ މީހާމުންޛިރުُمْنِذُر138

ސީދާމަގު މަންސިމްَمْنِس م 139
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މުރާލިކަންމަންޝަޠުَم ْن َشط 140

ބޭނުންމަންޝޫދުَمْنُشْود141

ފެތުރިފައިވުންމަންޝޫރުَمْن ُشْور 142

َعام 143 މަތިވެރިކަން/ ދީލަތި މިންޢާމްِمن ْ

َهاج 144 ގޮތް/ނިޡާމުމިންހާޖުِمن ْ

މާތް މީހާމިންޖާބުِمْنَجاُب145

ގެ ޙަޟްރަތަށް ރުޖޫޢަވާ މީހާهللاމުނީބުُمِنْيُب 146

އުސް ކޮންމެ ތަނެއްމުނީފްُمِنْيف 147

ތަންމަތި/ ހަމަބިން މިހާދުِم َهاد 148

ގިނަ/ އެންމެ ދީލަތި މުހްޖިރުُم ْهِج ر 149

ގިނަ/ ހެޔޮކަމުގައި ކުރިއަރާދިއުން މަހަލްَمَهل 150

ނޑިމުހައްނަދުُمَهنَّ د 151 ތޫނު ކަ

ފުޅާ ތަނަވަސްމަގުމަހްޔަޢުَمْهَيع 152

އެކުވެރިޔާމުއުނިސްُمْؤِنس153

އެހީތެރި/ ހަމަހަމަ / އެއްގޮތް މުވާޒީُمَواِزى154

ރައްކާތެރިކަން ލިބޭ ތަންމައުއިލްَمْوِئل 155

ލޯބިވެތިކަން ބޮޑުމަވައްދުَم َودُّ 156

ތަނަވަސް މީހާމޫސިރުُمْوِس ر 157

ތަނަވަސް/ ފަސޭހަ މައިސޫރުَمْيُسْوُر158

ފާހަގަޖެހިފައިވާމައުސޫމްَمْوُسْوم159

ރީތިކަންމުއުނިޤުُمْؤِنق160

ތަރިއަކަށް ކިޔާ ނަމެއްމައިސާންَمْيَسان161

ރީތިމީހާމައިސޫންَمْيُسْون162

ފާހަގަމީސަމްِمْيَسم163

 ބަރަކާތްތެރިމައިމޫންَمْيُمون 164

ވަރުގަދަމާރިންَماِرن165

ދީލަތިމާނިޙްَماِنح166

ހަނގުރާމަކުރާ ތަން/ ދިރިއުޅުން މަޢުޒިލް َمعِزْل167
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ކަންކަމުގައި ސާބިތުވެހުރުންމުޒާޙިމްُمَزاِحْم168

ރީތިކަމުގެ އަސަރުމައިސަމްَمْيَسْم169

ރައްކާތެރިކަމަށް އެދޭ މީހާމުޢާޛުُمَعاذ 170

ވަގުތު، ޒަމާން، ރުޖޫޢަވުންމަޢާދުَمَعاد 171

ބައިގިނަމިޒްޙަމްِمْزَحْم 172

ކާމިޔާބު ލިބިގެންވާ ތަންމަފާޛުَمَفاْذ173

(ޢާޠިފް-ދެމާނަ)ދިރިއުޅޭތަން މަޢާންَمَعان174

ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ކަމެއް ކާމިޔާބުކުރުން މާޢިޒްَماِعز175

ވިއްސާރަވިލާ/ އަލިކުރާ މީހާ / ވޮށް މާޒިންَماِزن176

އަލިކުރާ މީހާ/ ވޮށް މަޒީންَمزِْين177

އެކަށީގެންވާމުއާތުُمَؤات178

މައްޗަށް އަރާ ސިޑިމިޢުރާޖުِمْعَراج179

. ބޮޑަށް އެނގޭ/ އެންމެ ގައިގޯޅި މައުލަފް َمأَُلف180

އެންމެ ރަނގަޅު އެއްޗެހިމާތިޢުَماتُِع181

ބެލެހެއްޓުންތެރިޔާ މާއިން َماِئْن 182

ދަލީލުމުހައިމިންُمَهْيِمن183

ފަރިމީހާ / ރީތިމީހާމައިސަން َمْيَسن 184

އީމާންވާ މީހާމުއުމިންُمُؤِمن185

ދިރިއުޅުން މަޢީޝްَمِعْيْش186

ނޑު ހިނގާ މީހާމިދްލާޖްِمْداَلْج187 ރޭގަ

ގޮމަކަސްތޫރިމިސްކުِمْسُك188

ފަތުވާދޭ މީހާމުފްތީُمْفِتى189

ދީލަތިމަނާންَمَناْن190

ކަމަކަށް ޝައުޤުވެރިވުން މުޝްތާޤު ُمْشَتاق191

އެއްޗެހި ޖަމާކުރުން/ ވަސް މިޒްޔަލްِمْزَيْل192

ނޑުމިޔާހްِمَياْه193 ބޮޑެތި ފެންގަ

ދީލަތިމަޒްލާންَمْزاَلن194

މަންޒިލްމަޢާންَمَعان 195
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ނޑުމުޢާންُمَعان196 ވާދީ ތެރޭގައި ދެމިގެންދާ ފެންގަ

މަތިވެރިމަނާފްَمَناف197

އެއްޗެއް ޤަބޫލުކުރާ މީހާ މުސައްލިމް ُمَسلِّْم 198

ހަލުވިކޮށް ހިނގުން/ ސަބަބު މުސައްޔިބުُمَسيُِّب199

ފާޅުވުންމުޡްހިރުُمْظِهُر200

ރަނގަޅު އަޚްލާޤް މާޛު  َماُذ 201

ދޮވެ ސާފުކުރުން މަލޫފް َمُلْوْف202

އުފާވެރިމިރާޙްِمَراح203

ރީތި/ އޮމާން މާލިޙްَماِلْح204

ހިނގަން މަގު ފަސޭހަވުންމިރްސާލްِمْرَس ال 205

ދިރިދެމިގެންވާ މީހާމުޚައްލަދުُمَخلَُّد206

އޮމާންމަލްދާންَمْلَدان207
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ހަދިޔާ ނާއިލްنَائِ ل 1

ދުނި އުކާ މީހާނާބިލްنَابِ ل 2

ފެންއާރުނާބިޢުنَاِبُع3

ފަޞާހަތްތެރި/ ޢިލްމެއްގައި ކުރިއަރާދާ މީހާ ނާބިޣުنَاِبُغ4

ޝަރަފުވެރިނާބިހުنَاِبُه5

ކާމިޔާބުމީހާ ނާޖިޙުنَاِجُح 6

ކާމިޔާބުމީހާ ނަޖީޙު  َنِجْيُح 7

ދީލަތިނަޖީބުَنِجْيُب8

މުބާރަޒާ/ އެހީތެރި ނާޖިދުنَاِجد 9

ސީދާމަގު/ބިމުން އުފުލިފައި ހުންނަ ތަންތަން ނުޖުދުُنْجُد10

އިސްކޮޅުން ދިގު/ ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ނިޖާދުِنَجاد11

ފާޅުވުންނާޖިމުنَاِجُم12

ތަރި ނުޖޫމްُنُجْوم13

ނަސްލުނާޖިލްنَاِجل14

ކަމެއް ފުރިހަމަކުރުން/ ހާޟިރުވެ ހުރުން ނާޖިޒުنَاِجز15

ކުޑަ ކާމިޔާބީތައްނުޖައިޙްُنَجْيُح16

ކާމިޔާބުމީހާ ނަޖީޙު  َنِجْيُح 17

ކާމިޔާބުމީހާ ނަޖާޙުَنَجاُح18

ނާދިރު އެއްޗެއްނާދިރުنَاِدر 19

ކުޅިވަރުކުޅޭ ތަންތަން/ މައިޒާން ނާދީنَاِدى20

ޢިއްފަތްތެރިޔާނާޒިހުنَازُِه21

އަޅުވެރިޔާނާސިކްنَاِسُك22

މުނާސަބަތު/ ނަސަބާއިބެހޭ ޢިލްމުވެރިޔާ ނާސިބުنَاِسُب23

ނަސަބުވެރިނުސައިބުُنَسْيُب24

ހަލުވިނާސިލުنَاِسُل25

ލަވަ ކިޔާ މީހާނާޝިދުنَ اِش د 26

މުރާލިނާޝިޠުنَ اِشط 27

ن
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މުރާލިނަޝީޠު َنِشْيُط 28

ހެދިބޮޑުވުންނާޝިއުنَاِشُئ29

ނަޞޭޙަތްތެރިވާ މީހާނަޞޫޙުَنُصْوُح30

ނަޞޭޙަތްތެރިވާ މީހާނަޞީޙު َنِصْيُح31

ޚާލިޞްނާޞިޢުنَاِصُع32

ޚާދިމު/ އިންސާފުވެރި ނާޞިފުنَاِصُف33

އިންސާފުވެރި ނަޞީފްَنِصْيُف34

ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހާނާޟިޖުنَاِضُج35

.ދޮންވެ ފައްކާވުން/ ފުރިހަމަވުންނަޟީޖުَنِضْيُج36

ވާރޭ ފެން/ ނަސޭޙަތްދޭ މީހާ ނާޟިޙުنَاِضح 37

އުޖާލާކަންނާޟިރުنَاِضُر38

އުޖާލާކަންނުޟޫރުُنُضْوُر39

އުޖާލާކަންނުޟާރުُنَضاُر40

އުޖާލާކަންނިޟާރުِنَضار41

ރައްކާތެރިނާޟިލްنَاِضل 42

ނިޢުމަތްތައްނާޢިމްنَاِعم43

ނިޢުމަތްތައްނުޢައިމްنُ َعْيُم44

ނިޢުމަތްތައްނިޢަމްنَِعم45

ކަންކަން ތަންފީޛުކުރާ މީހާނާފިޛުنَاِف ذ 46

 ވާދަވެރިޔާ  ނާފިސްنَاِفس 47

ރަނގަޅު ކަމެއް އިތުރަށްކުރާ މީހާނާފިލްنَاِفل48

ދުންއަޅާ މީހާނާފިޙްنَاِفُح49

އުސް/ މަތިވެރި ނާފްنَاُف50

ހަދިޔާ ނާލްنَاْل 51

ރީތިކޮށްލިޔާ މީހާނާމިޤްنَاِمق52

 އުފެދިބޮޑުވުން  ނާމީنَاِمى 53

ފާޅުކަންބޮޑު މަގު  ނާހިޖުنَاِهج 54

ހުދު މޭބިސްކަދުރުނާހިރުنَاِهر 55
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ކަމަކާއިގެން ތެދުވާ މީހާނާހިޟްنَاِهض56

ކަރުހިއްކުން ފިލައިފައިވުންނާހިލްنَاِهل57

ކައިރިކުރުން/ ޒުވާންކަން ނާހިޒުنَاِهز 58

ރަނގަޅު ޚިޔާލުގެ ވެރިޔާނާވީنَاِوى 59

މަތިވެރި/ އިޙްސާންތެރި ނާޔިފް نَاِيف60

ފަޞާޙަތްތެރިނައްބާރުنَ بَّار 61

َراس62  ވޮށް ނިބްރާސްنِب ْ

މާތްމީހާނަބީހްنَبِ ْي ُه 63

ވިސްނުންތޫނުނަބާހްنَ َباُه64

َهان65 ވިސްނުންތޫނު/ ޝަރަފުވެރި ނަބްހާންنَ ب ْ

މާތްމީހާނަބީލްنَِبْيل 66

އުފާވެރި ޙަފްލާތައްނިޘާރުنِثَار 67

ލަކުޑި/ ޙަސަބު ނުޖާރުُنَج ار 68

ފިރިހެން ދަރިފުޅުނަޖްލުَنْج ل 69

އެހީތެރިވެ ދިނުންނަޖީދުَنِجْيُد 70

އެހީތެރިވެ ދިނުންނާޖިދުنَاِجُد71

އެހީތެރިކަންނަޖްދީَنْجِدى72

އެހީތެރިވެ ދިނުންނުޖައިދުُنَجْيُد73

ސިއްރު އަޑުއެހުން/ ހަލުވިނަޖިއްޔުَنِجى74ُّ

ވާރުތަވެރިޔާނާޖިލްنَاِجل75

ފާޅުވުން/ ކުދި ގަސް ނަޖީމްَنِجْيم 76

ކުޑަތަރިނުޖައިމްُنَجْيُم 77

އެއްގޮތް/ އެއްފަދަ ނަދީދުَنِدْيُد 78

އެކުވެރި ރަޙްމަތްތެރިޔާނަދީމްَنِدْيم 79

މަދުނިޒާރުنَِزاُر80

މެހްމާނުނަޒީލްنَزِْيل 81

މަޑުވައިރޯޅި/ ފުރާނަ ނަސަމްَنَس م 82

ދެވޭ އެއްޗެއް، އިތުރުކަންނަޒާލްنَ َزال83
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ޢިއްފަތްތެރިކަންނަޒީހުنَزِْيُه84

ފޮރުވިފައިވާނަސީފުَنِسْيف85

ރިހި/ ރަން ނަސީކުَنِسْيك 86

މާމުއިނަސީލްَنِسْيل87

މަޑުވައިރޯޅިނަސީމްَنِسْيم 88

މަޑުވައިރޯޅިނިސާމްِنَسام89

ޙަރަކާތްތެރި ނަޝާޠުَنَشاط 90

ލަވަ ނަޝީދުَنِشْيُد91

ޚާލިޞްނަޞީޢުَنِصْيُع92

އެއްޗެއްގެ ދެބައިކޮށްފައި އެއްބައިނަޞީފުَنِصْيف93

ދުނިހެވިކަމުގައި ކުޅަދާނަކަންނިޟާލްِنَضال 94

ސާފުތާހިރުކަންނަޡީފުَنِظ يف 95

ނިޢުމަތްތައްނުޢުމާންنُ ْعَمان96

ކަންކަން ނިއްމުންނަފާޛުنَ َفاذ97

އަގުބޮޑު އެއްޗެހި ނަފީސްنَِفْيس 98

ސުންނަތް ކަންތައްތައްނަފީލްنَِفْيل99

ޣަނީމާ މުދާނިފާލްنَِفال100

ސުންނަތް ކަންތައްތައްނުފައިލްنُ َفْيُل101

ގިނަނަމީރުنَِم ْير 102

ޒީނަތްތެރިކުރެވިފައިވާނަމީޤުنَِمْيق 103

ދުވާލުގެ ވަގުތު  ނަހާރުنَ َهار104

މިންބަރުނުހާޒުنُ َهاز105

ގޮތްނަހްޖުنَ ْهج 106

އެއްޗެއް ނެގުން ނަހްޒާންنَ ْهَزان107

ނޑުނިހާލްنَِهال108 ފެންގަ

ކަރުހިއްކުން ފިލައިފައިވާ މީހާނަހްލާންنَ ْهاَلن109

ފެންބޮވާގެންފައިވާ މީހާ/ ކަރުހިއްކުން ފިލާފައިވާ މީހާ ނުހައިލްنُ َهْيُل110

ހިކިމީހާ  ނަހީސްنَِهْيس111
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ފެންބޮވާގެންފައިވާ މީހާ/ ކަރުހިއްކުން ފިލާފައިވާ މީހާ ނަހީލްنَِهْيل112

ހިތްވަރުގަދަ މީހާނުހައިކުنُ َهْيك113

ُر114 ގިނަނަހީރުنَِهي ْ

ހިތްވަރުގަދަ މީހާނަހީކުنَِهْيك 115

ار 116 ގަދައަލިކަންނައްވާރުنَ وَّ

اُر117 ގަދައަލިކަންނުއްވާރުنُ وَّ

اُف118 މަތިވެރި/ އުސްނައްވާފުنَ وَّ

މަތިވެރިކަން/ އުސްނައުފުنَ ْوُف119

އަލިނޫރުنُ ْوُر120

ފެނުގައި ދިރިއުޅޭ ދޫންޏެއްނަވްރަސްنَ ْوَرْس121

އަލިނޫރީنُ ْوِرى122

ހަދިޔާ ނައުފަލްنَ ْوَفل123

ރީތިނިޔާފްنَِياف124

ވިދާބަބުޅާ/ އަލިގަދަ ނައްޔާރުنَ يَّار125

އިތުރުވުންނައްޔިފްنَ يُِّف126

ُر127 އަލިކަންނައްޔިރުنَ ي ِّ

َزك 128 ނޑިނައިޒަކްنَ ي ْ ދުނި ދަ

މަޑުވައިރޯޅި/ ރޫޙާއި ފުރާނަ ނައިސަމްنَ ْيَسم129

މުރާލި މީހާނާޝިޠުنَاِشُط130

މަތިވެރި/ އުސްނަވްފުنَ ْوُف131

ދުނިނިބާލްنَِبال132

ވިލަރެސްކުރުން   ނަސީޤުَنِسْيق133

ދިރިއުޅުން ނަޢީޝް  نَِعْيش134

ނުބައިކަންތަކުން ސަލާމަތްވުން/ޢިއްފަތްތެރިކަންނާޒިހްنَازِه135

ކަންކަން ފުރިހަމައަށް ކުރުންނަފާޛުنَ َفاُذ136

ދީލަތިނަޒާންن ََزاْن137

ތަނަކުން ފައިބާ މީހާނާޒިލްنَاِزْل138

ހީވާގި/މުރާލިނިޝާޠުِنَشاُط139
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ނަސޭޙަތްދޭ މީހާނާޞިޙުنَاِصُح140

ވާރޭވިލާނީލްنِْيل141

ދީލަތި/ މީރުވަސް ނަފާޙްنَ َفاْح142

ތަރުތީބުން ބެހެއްޓުންޡްމީންْ ނަَنْظِمْين143

އެއްޗެއް ލިބިގަތުންނަވީލްنَِوْيل144

ސާފުތާހިރުކަންނަޤިއްޔުنَِقّي145
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ތައުބާވާ މީހާވާއިލްَوائِ ل 1

ލޮބުވެތި/ އެކުވެރިކަން / އެއްބަސްވުން ވިއާމްِوئَ ام 2

ސާފުކުލަ/ ގަދަ ވިދުވަރު ވާބިޞްَواِبص 3

ބޯވާރޭވާބިލްَواِبل 4

އެތާނގައި ޘާބިތުވެ ހުންނަވާތިންواَتِ ن 5

އެއްބަސްވުން/ ޔަޤީންކަން ވާޘިޤުَواثِ ق 6

ބާރުވެރިކަންވިޘާޤުِوثَاُق7

އެއްބަސްވުންވަޘީޤުَوثِْيق8

ލޯބިވިދާދުِوَداُد9

ލޮބުވެތިވަދީދުَوِدْيُد10

ވިނަގަސްވާދިސްَواِدس 11

ގަސްތައް/ މާމުއި ވަދީސްَوِدْيُس12

ފެހިކަން ގަދަ ގަސްވާރިފްَواِرف13

ފެހިކަން ގަދަ ގަސްވަރީފްَورِْيف14

ގަދަ ރީނދޫކުލަވާރިސްَواِرس 15

ވަޒަން ކުރާ މީހާވާޒިންَواِزن16

ރީތިވާސިމުَواِسم17

ރީތި ސިފަތަކުން ސިފަކުރެވޭ މީހާވާޞިފުَواِصُف18

ހަނދާން ބަހައްޓާ މީހާ ވާޢީَواِع ى 19

ދުރުން އަންނަ މީހާވާފިދުَواِف د 20

ތަނަވަސްކަން/ ގިނަކަން ވާފިރުَواِف ر 21

ފުރިހަމަކަންވާފީَواِف ى 22

ބޯވާރޭވާކިފުَواِكُف23

ހިބައިން އެއްޗެއްދޭ މީހާވާހިބުَواِهُب24

ހިތުގެ މައިނާރުވަތީންَوتِْيُن 25

ތަނަވަސްވަޖްދުَوْج د 26

ތަނަވަސްވިޖާދުِوَجاُد27

و
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ތަނަވަސް މީހާ/ ޝަރަފުވެރި ވަޖީހްَوِجْي ُه 28

ބިމުން އުފުލިފައި ހުންނަ ތަންތަންވަޖީދުَوِجْيُد29

ލާމަސީލް/ އެކަނި ވަޙީދުَوِحْيد30

ރައްކާ ކުރެވިފައިވާ އެތިވަދީޢުَوِدْيُع31

ގަހުގައި ފަޅާ ފަތް/ ދިރުހަމް/ ފައިސާވިރާޤުِورَاق 32

ފިނިފެންމާވަރްދުَوْرُد 33

ފަތްގިނަ ގަސް/ ފެހިކަން ގަދަ ވާރިޤުَواِرق34

ވަޒަންކުރުންވަޒީންَوزِْين 35

ރީތި ވިސާމްِوَسام 36

ރީތި މީހާވަސީމްَوِسْيُم37

މެދުވެރިވަސީޠުَوِس ْيُط 38

ތަނަވަސްކަންވަސީޢުَوِسْيع 39

ވާރޭވަސީޤުَوِسْيُق 40

ގުޅިގެން ދިއުންވިޞާލްِوَصال 41

ތިމާގެ އެކުވެރިޔާއާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރާ މީހާވަޞީލްَوِصْيل 42

އަލިކަން/ ބަޔާންކުރުން ވައްޟާޙްَوضَّ اح 43

އަލިކަންވަޟަޙްَوَضح 44

ޘާބިތު ވަޠީދުَوِطْيُد 45

އިއްތިފާޤު ވިފާޤުِوفَ اق 46

އެކުވެރިޔާވަފީޤުَوِفْيق 47

އެކުވެރިޔާވަލިއްޔުَولِ ىُّ 48

ދަރިފުޅު/ އަލަތު ދަރިފުޅު ވަލީދުَولِْيُد49

ހަދިޔާވަހްބުَوَهُب50

ލޯބިވެރިޔާވަދީދުَوِدْيُد 51

ُر 52 ލުއި ފަސޭހަ/ މަޑުތަންމަތި ވަޘީރުَوثِي ْ
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ހައިބަތު ހުންނަ މީހާހާއިބުَهاِئُب1

ތައުބާވާ މީހާހާއިދުَه ائِ ُد 2

ރޭއަޅުކަންކުރާ މީހާ/ ނިދާފައިއޮންނަމީހާހާޖިދުَه اِج ُد 3

ރޭއަޅުކަންކުރާ މީހާ/ ނިދާފައިއޮންނަމީހާހުޖޫދުُه ُجْوُد4

ޓާގެޓަށް އެއްލާ މީހާހާދިފުَه اِدُف 5

ތެދުމަގު ދައްކާ މީހާ/ މަޑުމައިތިރި ހާދީَه اِدى 6

ސިންގާހާޞިރުَهاِصُر7

ބައިވަރު ގަސްތައް/ ހުއްޓާނުލާ ވެހޭ ވާރޭ   ހާޠިލްَهاِط ل 8

ސިއްރުން ވާހަކަދެއްކުންހާމިސްَهاِمس9

ޚާދިމު މީހާ/ ބާއްޖަވެރިޔާ ހާނީَهانِ ي10

ދީލަތި ، މާތްމީހާ/ ޚާއްޞަ ކޮންމެ އެއްޗެއް ހިޖާންِهَج ان 11

ُر12 ދޫކޮށްލުންހަޖީރުَهِجي ْ

ބޮޑު/ ބިޔަ ހުޖައިމްُهَجْيم13

ތެދުމަގުހިދާޔަތްِهَدايَة14

ދިގުމީހާހަދީދުَهِدْيُد15

ނޑިހުޛާމުُه َذام  16 ތޫނު ކަ

ޤަބީލާއަކަށް ކިޔާ ނަމެއްހުޛައިލްُهَذْيُل17

އޮހޮރިގެން އަންނަ ވާރޭ/ ހިކި މީހާ / ކުދި ފަރުބަދަ ހުޛުލޫލްُهْذُلْول18

ދޫންޏަކަށް ކިޔާ ނަމެއްހަޒާރުَهَزار19

ސިއްރުން ދައްކާ ވާހަކަހަސީސްَهِسْيُس20

ދީލަތިކަންހުޝާމްُهَشام 21

اُف22 ވިދާ ބެބުޅުން/ ތުނި ހައްފާފްَهفَّ

ނޑުހިދި ހަފީފްَهِفْيُف 23 ގަހުގައި ވައި އަޅާފައި ކިޔާ އަޑު/ ދުވެލި / ބަ

ހަނދުހިލާލްِهاَلل24

ދީލަތި/ ހިތްވަރުގަދަ ހުމާމުُه َمام25

ހިމަފޮދު ވާރޭހަމީމުَهِمْيم26

ُز27 ބުއްދިވެރިހަމީޒުَه ِمي ْ

ه 
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ُز28 ބުއްދިވެރިހުމައިޒުُه َمي ْ

ކަމެއްކުރުމަށް ޤަޞްދުކުރުންހިމްޔާންِهْمَيان29

ރީތިމީހާ  ހިންދާމްِه ْنَدام30

ދުރުވިސްނޭ ތަޖުރިބާކާރުހިންދިސްِه ْن ِدس 31

އުފާކުރަނިވި/ ފަސޭހަ ހަނީއުَه ِنْيُئ32

ބާޒުގެ ނަމެއްހައިޘަމްَهي َثم 33

ގަދަލޯބިހުޔާމްُهَيام34

ގަދަލޯބިހިޔާމްِهَيام35

ހިތުގެއެންމެފުންމިނުން ލޯބިވުންހަޔާމްَهَيام36

ލުއިގޮތަކަށް ހިނިތުންވުންހަނޫފުَهنُ ْوف37

ބުއްދިވެރިޔާހާނިމްَهاِنم38

اُم39 ޢަޒްމުވަރުގަދަ މީހާހައްމާމުَه مَّ

.ކަމެއްގަސްދުކޮށް އެކަމެއްގައި ދެމިހުރުންހައިމްَهْيُم40

ގެ އަޅާهللا ކަމެއްގަސްދުކޮށް އެކަމެއްގައި ދެމިހުންނަ هللاހައިމްَهْيُم اهلل41

ސިއްރުން ދައްކާ ވާހަކަހުމައިސްُهَمْيس42
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ފަސޭހަޔާސިރުيَاِس ر 1

ފަސޭހަޔުސްރުيُ ْسر2

ވާތްފަރާތް/ ފަސޭހަޔަސާރުَيَسار3

ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ނަންފުޅެއްهللا ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަޔާސީންيَاِس ين 4

ގަހަކަށް ކިޔާ ނަމެއްޔާސިމްيَاِسم5

ޒުވާންކަން ޔާފިޢުيَاِف ُع 6

ބަރަކާތްތެރިކަން / ކަނާތްފަރާތް ޔާމިންيَاِمن 7

ކަނާތްފަރާތް ޔަމީނުيَِم ْين8

ބަރަކާތްތެރިކަން / ކަނާތްފަރާތް ޔާމީންيَاِم ْين 9

ދޮންވެ ފައްކާވުންޔާނިޢުيَانُِع 10

ދޮންވެ ފައްކާވުންޔަނީޢުيَِنْيع11

އަގުބޮޑު ޖަވާހިރެއްޔާޤޫތުيَاقُ ْوت12

ގިނަވެ އިތުރުވުންޔަޒީދުيَزِْيُد13

ދިރިއުޅުންޔަޢީޝްيَِعْيش14

ހުޝިޔާރުކަންޔަގްޡާންيَ ْقظَان 15

ވިދާ ބަބުޅުންޔަލްމަޢީيَ ْلَمِعى 16

ނޑި/ ޤަޞްދު ޔަމާމުيََمام17 ނޑުދަ ލަ

އެއްޗެއްގެ ލިބުންޔަނާލްيَ َنال18

އަޖާއިބުކުރުވަނިވި/ މަތިވެރި ޔަނާހްيَ َناُه19

ޔަމަނަށް ނިސްބަތްވުންޔަމާންيََمان20

ދިއްލިފައިވުންޔަޝްޢަލްَيْشَعل 21

އިތުރުވުންޔަޒްދާންيَ ْزَدان 22

މޫސާގެފާނު އަރިހުގައި ދަތުރުކުރެއްވި މީހާގެ ނަންޔޫޝަޢުيُ ْوَشع23

(އުރުދޫ ނަމެއް)ގެ ފަޟްލްވަންތަކަން هللاޔޫޢާން يُوَعان 24

ބަރަކާތްޔުމާންيَُمان25

ي
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