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Uުހަޑި، ތާހިރު، ރީތި، ހުތުރ 
 

ރީތި . ތާހިރުގެމާނައަކީ، ހަޑި މިބަހުގެ އަނެއްކޮޅެވެ. ހަޑި، މިބަހުގެމާނައަކީ، ނުތާހިރު، ނުސާފެވެ 
ހުތުރުގެ މާނައަކީ، . މިބަހުގެމާނައަކީ، ސިފަ، ހެދިފައިވާގޮތް، ކުލަ، ނުވަތަ ވައްތަރުގެ ރީތިކަމެވެ

 .މިކަންތައްތަކުގެ އަނެއްކޮޅެވެ
ނޑަށް ވިސްނާއިރު، ހުތުރު މީހަކަށް، ހަޑިމީހެކޭ ބުނެގެން ނުވާނެއެވެމަ  ހުތުރު އެއްޗަކަްށ . އިގަ

ސިފަތައް ރީތިނޫން . ހަޑި އެއްޗަކަށް ވާނީ ތާހިރުނޫން ސާފުނޫން އެއްޗެކެވެ. ހަޑިއެއްޗެކޭ، ބުނެގެންނުވާނެއެވެ
ނޑާއި. ީމހެއްނަމަ ބުނަންވާނީ ހުތުރުމީހެކޭއެވެ ބައްޓަމާއި، ކުލަ ރީތިނޫންނަމަ، ބުނަންވާނީ ، އެއްޗެއްގެ ގޮތްގަ

 .ނުވަތަ ކުލަ ހުތުރު އެއްޗެކޭއެވެ. ހުތުރު އެއްޗެކޭއެވެ
   
 :އެހެންކަމުން  

 .ތިޔަހަރީ ހައްތާވެސް ހަޑިގޮތްގޮތެވެ. އެގޮތްމާހަޑިއެވެ. އެލިއުން ވަރަށް ހަޑިއެވެ 
އެގޮތް .  ރަނގަޅުގޮތަކީ، އެލިޔުން ވަރަށް ހުތުރެވެ.މިތަންތާންގައި ހަޑި ބޭނުންކުރުމަކީ، ބަހުގެ ހަމައެއްނޫނެވެ

 .ތިޔަހަރީ ހައްތާވެސް ހުތުރުގޮތްގޮތެވެ. މާހުތުރެވެ
 
 

Uްލަފާކޮށްލާފައި އަދަދު ބުނުނ 
 

އެއީ، އެކެއް، ދެމީހަކު، ދެތިންމީހަކު، . ލަފާކޮށްލާފައި އަދަދު ބުނެ އުޅެނީ ތަފާތުގޮތްގޮތަށެވެ 
ހުން، ހައެއްހަތެއްމީހުން، ނުވަވަރަކަށް މީހުން، ދިހަވަރަކަށް މީހުން، ތިންހަތަރުފަސް މީހުން، ހައެއްކަމީ

ދިހައަކުން ފެށިގެން މައްޗަށް ހުންނަ އަދަދުތަކުގެ ތެރެއިްނ .  ދިހަވަރަކަށް މީހުން، މިގޮތަށެވެ.މިގޮތަށެވެ
ގެން އަންނައިރު ބަދަލުވެ. ސީނުސުކުނަށް މިނިފައިހުންނަ އަދަދުތަކުގެ ފަހަތަށް، އަކަށް، އިތުރުކުރެވެއެވެ

އިސްވެދިޔަ އަދަދުތަކުގެ . މިގޮތަށެވެ" ފަންސަވީހަކަށް"، "ފަންސަވީސް"އެއީ . މިހެން އޮވެއެވެ" ހަކަށް"
ސަތޭކައާ ހަމަވުމުްނ . ދިހަވަރަކަށް، އަށާރަވަރަކަށް، މިގޮތަށެވެ. އިތުރުކުރެވެއެވެ" ވަރަކަށް"ފަހަތަށް 

މިއީ އާއްމުގޮތެއްގައި ކިޔައިއުޅޭ . ދެހާހެއްހައި މިގޮތަށް ކިޔައެވެސަތޭކައެއްހައި، ދުއިސައްތައެއްހައި، ހާހެއް
 .ވިހި ބަދަލުވަނީ ވިއްސަކަށް މިގިތަށެވެ. ގޮތްތަކެވެ
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Uްއޭގެން، މީގެނ 
  

UްމީގެނU ިއެކަތިނަގައިފައ UްއޭގެނUެދޭތިނަގާށެވ . 
 

އެީއ . ގަޅު ބަހެއްނޫނެވެ ލިޔެއުޅޭކަށްވެސް، ކިޔައިއުޅޭކަށްވެސް ރަނއެއީ، UގެނUްމިޖުމްލައިގައި މިވާ،  
 :ރަނގަޅުގޮތަކީ. ކުށްބަހެކެވެ

 !ެއކަތިނަގައިފައި އެއިން ދޭތިނަގާށެވUެ މިއިނUް. ހ
 !◌ް ދޭތި ނަގާށެވUެއެތަނުނU◌ް އެކަތިނަގައިފައި UމިތަނުނU. ށ
 !◌ް ދޭތިނަގާށެވUެއޭގެތެރެއިނU◌ް އެކަތިނަގާފައި U◌ީގެތެރެއިނUމ. ނ

 
 .މިއީކުށް ބަސްބަހެވެ، UގެންއU ،ް◌UޭމީގެނU. މިއީ ހައްތާވެސް، ހަމަގޮތްގޮތެވެ 
◌ް މިހެން UއޭނU ،ް◌UއެއިނU. ◌ް މިހެން ބޭނުންކޮށް އުޅެއެވUެމީނUވާހަކަދެއްކުމުގައި މިއިން މިބަސް  

 .ބޭނުންކޮށް އުޅެއެވެ
 

Uާލިޔެފަކާ، ބުނެފަކ 
 

މިބަސް  Uލިޔެފައި،Uމިހެނީ، . ވާހަކަދެއްކުމުގައިވެސް، ލިޔުމުގައިވެސް މިއީ، ރަނގަޅުގޮތެއްނޫނެވެ 
ލިޔެފައެއްނޯންނާނެ، . ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭއިރު އޮންނާނީ، ލިޔެފަކާ ނޯންނާނެއެއްނޫނެވެނަފީގެ 

 .ލިޔެފައެއްނުވޭ، ލިޔެފައެއްނެތް މިހެންނެވެ
 UބުނެފައUެމިބަސްވެސް އެގޮތަށް ބޭނުންކުރާއިރު އޮންނާނީ، ބުނެފަކާ ނޯންނާނެ، މިހެންނެއްނޫނެވ ،ި◌ .

 .އެއްނުވޭ، ބުނެފައެއް ނެތް، މިފަދަ ގޮތަކަށެވެއޮންނާނީ، ބުނެފައެއްނޯންނާނެ، ބުނެފަ
އެގޭދަށުގައި އެކާރުއޮއްވަކާ ނުދެކެން، ތިޔަހެން . "އަދިވެސް އެފަދަ ބައެއް ބަސްބަސް އެބަހުއްޓެވެ 

 UއޮްއވައެއUްއެގޭދޮށުގައި އެކާރު "މިތަންތާންގައިވެސް ބަހުގެ ހަމައިން ބުނެއުޅެނީ " ލިޔެފައި ހުއްޓަކާ ނުދެކެން
 .މިހެންނެވެ"  ނުދެކެނUްހުއްޓައެއUްތިޔަހެން ލިޔެފައި ، ނުދެކެން
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Uްއެނބުރިއައުން، އަނބުރާއައުނ 
 

 .އެނބުރިއައުމޭ ބުނެވެނީ މީހުންނާ ގުޅުވައިގެންނެވެ
 .މުޙައްމަދު މަގުގެދެބަޔަށް ގޮސްފައި އެނބުރި އަތުވެއްޖެއެވެ. އޭނާ އެނބުރި އަތުވެއްޖެއެވެ: މިސާލަކަށް
 . މިބަސް ބޭނުންކުރަނީ، ދަތުރުކުރާ އެއްޗިއްސާ ގުޅުވައިގެންނެވެ." ޖެއެވެއަނބުރާ އަތުވެއް" 
. މަސްދޯނި، ފެންހުސްވެގެން އަނބުރާ އަތުވެއްޖެއެވެ. ބޮޑުބައްތެލި އަނބުރާ އަތުވެއްޖެއެވެ: މިސާލަކަށް

ނބުރި ދިޔުންެވސް އެ. ބޯޓު ސިލޯނަށްދާން ފުރައިގެން ތަންކޮޅަކަށްގޮސްފައި އަނބުރާ އަތުވެއްޖެއެވެ" ކާމިޔާބު"
 .ބޭނުންކޮށް އުޅެނީ ހަމަ މިގޮތަށެވެ

 

Uިގާތުގައި، ކައިރީގައ 
 

 UގާތU ،ް◌UިކައިރU ،ެނަމަވެސް ބޭނުން . މިދެބަހަކީ މާނައިގެގޮތުން އެކައްޗެއް ދޭހަ ކޮށްދޭ ދެބަހެވ
 .ކުރެވޭގޮތުގައި ތަފާތެއް ހުރި ދެބަހެވެ

 UްގާތU ،ްނާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކައި އުޅުމުގައެވެމިބަސް ޢާއްމުގޮތެއްގައި ބޭނުންކެރެވެނީ މީހުނ. 
  ތިބިމީހުން މިހާރު ކޮބައިހޭ؟UގާތުގައUިއޭނާ . އެވUެގާތުގUަބައްޕަރީ އޭނާހު.  ބުނާށެވUެގާތުގައUިމަންމަ: މިސާލަކަށް
 .ކައިރީގައި، މިބަސް ޢާއްމުގޮތެއްގައި ބޭނުންކޮށް އުޅެނީ އެއްޗިއްސާ ގުޅުވައިގެންނެވެ 
ނޑި، ފޮތUްގައިކައިރUީއެނދު: މިސާލަކަށް  . އޮތް ބަރު، މިގޮތަށެވUެކައިރީގައUިހުރި ގޮ

 

Uުހައިއިރު، އެހައިކަށްހައިއިރ 
 

ނުވަތަ، . ނުވަތަ، އެހައި ހިނދުކޮޅެކެވެ. ހައިއިރުގެ މާނައަކީ، އެހައިހިނދުކޮޅެކެވެ 
 . މިބަސް ލިެޔކިޔުމުގައި ބޭނުންކޮށްއުޅޭ ބައެއްގޮތްތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ވަގުތުކޮޅެކެވެއެހައި

ވާހަކަދެއްކުމުގައި މިބަސް، ހާއިރު، މިގޮތަށް .... ވިހިމިނިޓެއްހައިއިރު، ދެމިނިޓެއްހައިއިރު: މިސާލަކަށް 
 . ބޭނުންކޮށް އުޅެއެވެ

ނޑަކަށް އެއަްޗކާއެއްވަރު، މިއެވެ  ވަގުތުކޮޅެއްނަމަ . އެހައިކަށްހައިވަރުގެ މާނައަކީ، ގާތްގަ
 .އެހައި ހިނދުކޮޅެކެވެ. އި ވަގުތުކޮޅެކެވެއޭގެމާނައަކީ، އެހަ) އެހައިކަށްހައިއިރުނަމަ(

އެހައިކަށްހައިއިރު، 3:45ޖަހައިއެކައިކަށްހައިއިރު، 2މިބަސްބޭނުންކޮށް އުޅެނީ،  
 .ވާހަކަދެއްކުމުގައި އެހާކަށްހާއިރު މިގޮތަށް ބޭނުންކޮށް އުޅެއެވެ. އެހައިކަށްހައިއިރު، މިހެންނެވ3:30ެ

 45ނަމަވެސް އޭރު، ތިނެއްޖަހައި . ރުމަކީ، ރީތިގޮތެއްނޫނެވެހައިއިތު މިގޮތަށް މިބަސްބޭނުންކ3:45ު 
 . މިގޮތަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. މިނިޓެއްހައިއިރުވެދާނެއެވެ
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◌ް، މިބަސް UއެއUހައިއިރު، މިބަހުގެކުރިޔަށް ޢާއްމުގޮތެއްގައި، ޢާއްމުކުރުމުގެ އަކުރުކަމުގައިވާ،  
ގަޑިއެއްހައިއިރު، އެއާޚިލާފަށް، އެހައިކަށްހައިއިރު، ދޮޅުގަޑިއެއްހައިއިރު، ބައި: މިސާލަކަށް. ވަދެއެވެ

ދެގަޑި ސާޅީސް : މިސާލަކަށް. ބޭނުންކުރުމުގައި އެބަހުގެ ކުރިޔަކަށް ޢާއްމުކުރުމުގެ އަކުރެއް ނުވަދެއެވެ
 .އެހައިކަށްހައިއިރު، ތިންގަޑިބައިއެހައިކަށްހައިއިރު

 

Uްދިމާއަށ 
 

މިބަސް ބޭނުންކޮށްއުޅެނީ، ދިމާއަށް، . ރީތިގޮތެއްނޫނެވެ، މިބަސް، ދިމާލަށް މިގޮތަށް ބޭނުންކުރުމަކީ 
 :މިސާލަކަށް. ނުވަތަ ދިމާޔަށް، މިއިން ގޮތަކަށެވެ

 ދިމާޔަށް ކުރިމަތިން ބިރުތައްކަމުން އައި ޢަޞިފާތަކަކާ" 
 !"ދިމާކޮށްލަން ޖެހުނު ހިނދު ނެއްޓިގެން ހުންގާނުތާއެދިޔާ  
 -މުޙައްމަދު ޖަމީލު-        

 ތައްކަރުގޮހޮރުފާއަޅާ  އިވިލާޔަށްދިމާ މު"
 "ގަންނާނެޔޭ ބުޅީގާ ޑަށްރޭގަނަނުއުކަންޏާ

 )އިހުގެ ހަބަސްރަވަރެއްގެ ހަތަރުބަސް(  
 

Uުދެމެދު، މެދ 
 

UދެމެދUެބޭނުންކޮށް އުޅެނީ، ދެފަރާތަކާ ބެހޭގޮތުންނެވ ،ު◌. 
 .އެދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ، ދެމަފިރީންގެ ދެމެދުގައި: މިސާލަކަށް 
 .މެރިކާއާދެމެދު، އީރާނާ ޢިރާޤާދެމެދު މިހެންނެވެރޫސީވިލާތާ އެ  

 
UުމެދU ،ެމިބަސް ދެގޮތަކަށް ބޭނުންކުރެވެއެވ. 

 
 .އެދެމީހުންފެ މެދުގައި، އެދެރަށުގެ މެދުގައި: މިސާލު. ދެމެދުގެ މާނަ ދޭހަކުރުމަށްޓަކައި. ހ 
އިވެރިވި ްޤައުމުތަކުެގ ބަ: މިސާލު. ކަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާއިރުދެފަރާތަށްވުރެ ގިނަފަރާތްތަ. ށ 

 .މެދުގައި، އިންސާނުންގެ މެދުގައި
އެފޮތާމެދު، : މިސާލު. މީހަކާ ނުވަތަ އެއްޗަކާ ނުވަތަ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާއިރު. ނ 

 .އެޖަމްޢިއްޔާއާމެދު، އިންނަގުޅުމާމެދު
 
 

 4 



 
 
 
 
 

U ްއަންނައިރު ގެންނަންޖެހޭ ބައެއް ބަދަލު" އިން"ބަހުގެފަހަތަށ 
 

 ގެެނވިފަިއވާަބދަލު ރަނގަުޅޫނންޮގތް ލިޔަްނީވގޮްތ ބަސް

 އަސާ -1
  ފަންކާ 

 އަސައިން 
 ފަންކާއިން

 އަސާއިން
  ފަންކާއިން

ނޑިފައި  އަސާގެ އެއްފިލި ކެ
  ފަންކާ، ހަމައޮތްގޮތަކަށް

ނޑިފައި"އިން" _ އަލިން، އަލީން  އަލި-2  ގެ އަލިފުކެ

ނޑިފައިގުޅައިދެވޭއަކުރު ހިތާދޫއިން ހިތާދޫން  ހިތާދޫ-3  ން އަލިފުކެ

ނޑޫ-4 ނޑުލުން  ހަ ނޑޫއިން ހަ ނޑިފައި، ހަ ބަހުގެ އެއްފިލި ކެ
ގުޅައިލެވޭ އަކުރުގެ އަލިފު، އުބުފިލި

 ޖެހިގެންވާ ލާމަކަށްބަދަލުވެފައި
  ވައި -5

    މާމުއި
 ވައިން

 މާމުއިން
 ވައި އިން

ނޑިފައި} މާމުއި އިން  .ދެބަހުގެވެސް އަލިފުކެ

  ފަގީރު-6
   ފާރު

 ފަގީރުން
 ފާރުން

 ފަގީރުއިން
 ފާރުއިން

ނޑިފައި"އިން"  ގެ އަލިފުކެ
" 

  މާލެ-7
   ގޭތެރެ
   މާލެ

   ގޭތެރެ

 މާލެއިން
 ގޭތެރެއިން

 މާލޭން
 ގޭތެރޭން

- 
- 
- 
- 

 ހަމައޮތްގޮތަށް" އިން"}

ފަހުއަކުރަށް ފިއްޔަށް އިތުރުވެ،}

ނޑިފައި  އަލިފުކެ
  ފުރޯ-8

   ލުނބޯ
 ފުރޮއިން

 ލިނބޮއިން
 ފުރޯން

 ލުނބޯއިން
ފަހުއަކުރުގެ ފިލި އޮބޮފިއްޔަކަށް}

 ހަމައޮތްގޮތަށް" އިން"ބަދަލުވެފައި،
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Uްބައިތިއްބުން، ބޭތިއްބުނ 
 

 މާނައިގައި ބޭނުންކުރެވޭއިރު އޮންނަނީ، ބޭންދުން، މިގޮތަށް އިނުން، މިމަސްދަރު، ކުރުވުމުގެ 
ދާއިރު މިބަސް އޮންނަނީ، ބައިންދައިފި، ބައިންދާނެ، ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ޒަމާންތަކަށް ބަދަލުވެގެން. ބަދަލުވެފައެވެ

 .ބައިންދަނީ، މިފަދަގޮތަކަށް ބަދަލުވެފައެވެ
 . މިއައީކަމާލު ހޮސްޕިޓަލުގައި ބައިންދާފައެވެއަހަރެން: މިސާލަކަށް

 .އެއީ ބައިތިއްބުމަށެވެ. އެކަކަށްވުރެ ގިނަމީހުންނަށްނަމަ، މިކަން އަދި އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލުވެއެވެ 
 .އަހަރެން މިއައީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކަމާލާ، ހާޝަމާ ދެމީހުން ބައިތިއްބާފައެވެ: މިސާލަކަށް
އެކަން އެނގެނީ . އިސްވެދިޔަ ޖުމްލައިގައި ދެމީހުން ބައިތިއްބައިފައި މިގޮތަކަށް ބޭނުމެއް ނުކުރެވެއެވެ 

 .އްބާނެ، ބޭތިއްބައިފިބޭތިއްބަނީ، ބޭތި: މިސާލަކަށް. ޒަމާންތަކަށް އެކަންބަދަލުކޮށްލުމުންނެވެ
ބައިތިއްބަނީ، ބައިތިއްބާނެ، . އެހެންކަމުންލިޔަންވެސް ކިޔަންވެސް ރީތިވެފައި ފަސޭހައީ، ބައިތިއްބުމުވެ 

 .ބައިތިއްބައިފި
 

Uގޮވައިގެންއައުން، ހިފައިގެންއައުނUް 
 

 .ގޮވައިގެން އައުމަކީ އެކުވުމުގެ މާނައިގައި ބޭނުންކުރެވޭ ބަހެކެވެ 
ބަލައިދިޔަމީހާޔާ . ދަނު ގޮވައިގެން އައިސްލަބަލާށޭބުނެފިނަމަ އަންނާނީ އާދަނާއެކުގައެވެއާ: މިސާލަކަށް 

 .އެކޮޅުން ގެންނަމީހާޔާ ދެމީހުންނެވެ
 

 .މިއީ ފުރާނަހުރި ތަކެއްޗާމެދު ޚާއްޞަކޮށް އިންސާނުންނާ މެދު ބޭނުންކޮށްއުޅޭ ބަހެކެވެ 
 

: ސް ބޭނުން ކުރާގޮތުގެ މިސާލަކީއިންސާނުން ފިޔަވައި މިފަދަ ދިރޭތަކެއްޗާމެދު މިބަ 
މިއީ ހައްތާވެސް ބުނެއުޅޭ . ކުކުޅުތައް ގޮވައިގެންގޮސް ކާންދޭށެވެ. އެބަކަރިތައްގޮވައިގެން އަތިރިމައްޗަށް ދާށެވެ

މިއިން ކޮންމެ ގޮތެއްގައިވެސް ބަލައިދާމީހާޔާއެކު ގޮވައިގެން އަންނަ ތަކެތި ހިނގަހިނގާތިބުން . ގޮތް ގޮތެވެ
 .އި އައުން ޝަރުޠުވާނެއެވެނުވަތަ އެކުގަ

 ބުނެއުޅެނީ، ހިފައިގެން އަންނަނީ ނަމަވެސް މިފަދަ އެއްޗެއް އަތުންހިފައިގެން އަންނަން ބުނެފިނަމަ 
ނޑިއާއި ދާފަދަފުރާނައެއް ނެތް ތަކެއްޗާމެދުވެސް ބުނެއުޅެނީ، ހިފައިގެން އަންނަީނ . ކަމުގައެވެ ރިތްދަ
 .ކަމުގައެވެ
ނޑަށްލައިގެން ނުވަތަ އު  ރާލައިގެން ނަމަވެސް މީހަކު ނުވަތަ ޖަނަވާރެއްގެންނަގެނައުމަކަްށ ކޮ

ނޑަށްލައިގެން ނުވަތަ އުރާލައިގެން އަންނަނީ ކަމުގައެވެ. ހިފައިގެން އަންނަނީއެކޭ ނުބުނާނެއެވެ  .ބުނާނީ، ކޮ
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Uްއަޅައިކިޔުން، އަޅުވައިކިޔުން، އަޅައިބެލުނ 
 

 . ގޮތެއް ނޯންނާނެއެވUެއަޅުވައިކިޔޭނUޭންނާ އެމީހުންނާ އަހަރެމެ. އެއީ މާމުއްސަނދިބައެކެވެ -
 

މިހެނީ އަޅުވައި ކިޔުމަކީ ދެޖިންސުގެ ދެމީހެއްގެ .  ބޭނުން ކުރެވޭނެ ތަނެއްނޫނެވUެއަޅުވައިކިޔުނUްމިއީ 
މިފަދަތަންތާނގައި ބޭނުންކޮށް .  ލައިދީ ގޮވުމެެވ.ދެމެދުގައި ވަކިކަހަލަ ގުޅުމެއް ހުންނަ ކަމަށް ވާހަކަދެއްކުމެވެ

އޭގެނާމައަކީ، އެކަތި އަނެކައްޗާ ނުވަތަ އެއްރަށްއަނެއްރަށާ، އަކަކު އަނެކަކާ . އަޅައިބެލުމެވެއުޅެނީ، 
 .ނިސްބަތްކޮށް ބެލުމެވެ

ހަމައެފަދައިން މިފަދަބުނުމެއްގައި އެމީހުންނާ އަހަރެމެންނާ އަޅައިކިޔޭކަށް ނޯންނާނެއޭ މިހެންނެއްވެސް  
މިހެނީ، އަޅައިކިޔުމުެގ . ންނާނެއޭ މިހެންނެއްވެސް ނުބުނެވޭނެއެވެމިހެނީ، އަޅައި ކިޔޭކަށް ނޯ. ނުބުނެވޭނެއެވެ
 .ޔެފައިވާނަކަލެއް އޭގެއަސްލާއެއްގޮތްތޯ ބަލާންކިޔުމެވެމާނައަކީ، ލި
 :ވީމާ، މިޖުމުލައިގެ ރަނގަޅުގޮތަކީ 
 

 ނުވަތަ. އެމީހުންނާ އަހަރެމެންނާ އަޅައިބެލޭކަށް ނޯންނާނެއޭ، މިއެވެ. އެއީ މާމުއްސަނދި ބައެކެވެ 
 .އެމީހުންނާ ނިސްބަތް ކުރެވޭކަށް ނޯންނާނެއޭ، މިއެވެ
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Uްވާހަކަދެއްކުމުގެ އަދަބުތައ 
 

މިއަދަބުތަކުން އެކުލެވިގެންވާ . ދިވެހިބަހުން ވާހަކަދެއްކުމުގައި ގެންގުޅެވޭ ރީތި އަދަބުތަކެއް ހުރެއެވެ 
އެއީ، އެންމެމާތްކޮށް . ނުވަތަ ތިންގޮތަކަށެވެ. ޖައަކަށެވެބަސްތައް، އާއްމުގޮތެއްގައި ބެހެވިގެންވަނީ، ތިންދަރަ
 .ވާހަކަދައްކާގޮތާއި، އާދައިގެ ގޮތަށް ވާހަކަދައްކާގޮތެވެ

ބައެއްބަސްބަސް، މިތިންދަރަޖައިން ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތުގެ މިސާލު ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި  
 .ދައްކާފައިއެވަނީއެވެ

 

 އާދަިއގެ ގޮްތ މާތްގޮްތ އެންމެމާްތގޮްތ
 އިށިނުން އިށީންނެވުން އިށީނދެވަޑައިގަތުން

 ބުނުން، ކިޔުން ބުނުއްވުން، ކިޔުއްވުން ވިދާޅުވުން
 މަރުވުން ނިޔާވުން އަވަހާރަވުން

 ފެނުން ފެނިލެއްވުން ފެނިވަޑައިގަތުން
 ބުއިން ބެއްލެވުން ހިއްޕެވުން
 ބުނުން ނަންގަތުން ދެންނެވުން

 ންހުނު ހީލެއްވުން ހިނިފުޅުވެޑުވުން
 އެރުން އެރުއްވުން އަރާވަޑައިގަތުން
 ތެދުވުން ތެދުވެއްނެވުން ތެދުވެވަޑައިގަތުން
 ލުން ލެއްވުން ތުރުކުރެއްވުން

 އާދަިއގެ ގޮްތ މާތްގޮްތ އެންމެމާްތގޮްތ
 ރުއިން ރޮއިލެއްވުން ކީރިތިކުރެއްވުން
 އޮށޯތުން އޮށޯންނެވުން އޮށޯވެވަޑައިގަތުން
 ކެއުން އްލެވުންކޭންބެ ފަރިއްކުޅުއްވުން
 ނިދުން ނިދިކުރެއްވުން  އަވަހާރަލެއްޕެވުން
 ފިލުން ފިއްލެވުން ފިލާވަޑައިގަތުން

 ފެންވެރުން ފެންވެރުއްވުން ނާނެފުޅުފިއްލެވުން
 ކާވެނިކުރުން ކާވެނިކުރެއްވުން ކާވެނިބައްލަވައިގަތުން

 ވަނުން ވެންނެވުން ވަދެވަޑައިގަތުން
 ދުވުން ވުންދުވެލެއް ދުވެވަޑައިގަތުން

 ނުކުތުން ނުކުންނެވުން ނުކުމެވަޑައިގަތުން
 އިސްވުން އިސްވެލެއްވުން އިސްވެވަޑައިގަތުން
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Uްބައެއް އަކުރުގެ މާނަޔާއި ބޭނުން ކުރެވޭ ބައެއްގޮތ 
 

 މާނަ އާއި ޭބނުްނހިފޭ ގޮްތ އަކުރު
މަކާ ގުޅަމުންކަންކުރިފަރާތް އެއްގޮތްވުމާއެކު، އެއްކަމެއްއަނެއްކަ .1 މުން، ގެން، ފައި

 .ގެންދިއުން
ކަންކުރިފަރާތް، ކަންހިނގިއިރު އޮތްގޮތް ބަޔާން ކުރުމުގެ މާނައިގައި .2

 އަދި އެކުވުމުގެމާނައިގައި،
ޞަލިޙު އައިސް ވަދެފައި އެހެން ކިޔަމުން ނުކުމެގެން)1: (މިސާލް

 .ވެއްޓިގެން އޮވެ ބޯޅައިގައި ޖަހައިފި)2. (ހިނގައްޖެއެވެ
 ނުވަތަ އެތައްކަމެއްގެ ތެރެއިން ކަމެއްހޮވައި އެކަމެއްގެވާހަަކދެކަމެއް ނޫނީ، ނުވަތަ

 ބުނުމުގެ މާނައިގައި
މިތިންއަކުރު ބޭނުންކުރެވޭ" ފުށުން"، "ފަރާތުން"، "ކިބައިން" ކުރެން

 .ތަންތާނގައި
 
 
 

 މާނަާއއި ބޭުނންހިޭފގޮްތ އަކުރު
ދޫކޮށްލުމުގެ"ނުވަތަ " ދުރަށްދިޔުން"ސް މިބަ" ފިޔަވައި"މީގެތެރެއިން  މެނުވީ، ނޫން، ނޫނީ، ފިޔަވައި

 .މާނއިގައިވެސް ބޭނުން ކުރެވެއެވެ
 . ހުރިހައިކުދިން ހިނގައްޖެއެވUެމެނުވUީރަފިޢު: މިސާލު

 . އެންމެން ނިދައިފިއެވUެނޫނUް      ފައިޞަލް 
 . އެންމެން ޙާޟިރުވިއެވUެނޫނUީ      މަމްދޫހު 

 .ވާހުއްޓެވެ އެނބުރިގަތުން ހެޔޮނUުފިޔަވައUި      ރަނގަޅުމުގު 
 ކަށަވަރުކުރުމުގެ މާނަދޭހަކޮށްދިނުމުގައި ހަމަ

 .އެކަންކުރީ ހަމައޭނާއެވެ: މިސާލު
 .ބަސް ގަދަކޮށްލުމުގެ މާނައިގައި މެ

ނޑުކޮށީ ފަހްމީއެވެ: މިސާލު ނޑީވެސް އޭނާ. ދަ  .◌ެެއވUެމUގޮވާންކެ
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◌UެނުމUބަހެއް ވެސް .       ބުނާއެއްޗެއް ގަބޫލެއްނުކުރެއެވެ
 .◌ެއެވUެމUއަހާ

 .އެކަތި އަނެކައްޗާ އަޅައިބެލުމުގައި  ރެކު
 . ރަނގަޅީ މިގޮތެވUެކުރUެދެގޮތުން: މިސާލު

 .ދެއެއްޗެއް އެއްފަދަވުމުގެ މާނަ ދެހަކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ފަދަ، ހެން، ކަހަލަ
ނޑުގައި އެތެއް: މިސާލު  .◌ައެވUެފަދUގާސިމު ބޯޅަދަ

 .◌ްނެވUެހެނU      އޭނާ ހީވަނީ ރުޅިއައިސްގެން އުޅޭ
 . މަހެއUްކަހަލUަ އަޖައިބެއް       މިއީ

 .ކަންހިނގައިނިމޭތަން ބަޔާންކުރުމުގައި .1 އަށް
 . ދާނަމެވUެއަށUްހުޅުލެ:  މިސާލު

 . ހިނގައްޖUެއަށUް       އޭނާމިހާރު ގެ
 .މިލްކުވުމުގެ މާނައިގައި .2

 .އޭނާއަށް ޝުކުރާއިތާރީފު ޙައްޤުވެގެންވެއެވެ:    މިސާލު
 .ސަބަބުބަޔާން ކުރުމުގައި .3

 .ހިނގައްޖެ) UއަށUްޙައްޖަ(◌ް UޖަށUޙައް:    މިސާލު
މިއީ ހަމައެކަނި. (ޖުމުލަ ނިމިއްޖެކަމުގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދިނުމަށްޓަކައި .އެވެ

 .)ލިޔުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އަކުރެކެވެ
  U.އެވUެއެކުދިން ގަޑިއަށް ފަރުވާބަހައްޓަ: މިސާލު

 ކަންވާން ފެށިޒަމާން ބަޔާންކުރުމުގައި ސުރެން
 . މިހުންނަނީ މިތާނގައެވUެސުރެނUްހެނދުނުއް: މިސާލު
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