`

U

ހަޑި ،ތާހިރު ،ރީތި ،ހުތުރު
ހަޑި ،މިބަހުގެމާނައަކީ ،ނުތާހިރު ،ނުސާފެވެ .ތާހިރުގެމާނައަކީ ،ހަޑި މިބަހުގެ އަނެއްކޮޅެވެ .ރީތި

މިބަހުގެމާނައަކީ،

ސިފަ،

ހެދިފައިވާގޮތް،

ކުލަ،

ނުވަތަ

ވައްތަރުގެ

ރީތިކަމެވެ.

ހުތުރުގެ

މާނައަކީ،

މިކަންތައްތަކުގެ އަނެއްކޮޅެވެ.
ށ
މައިގަނޑަށް ވިސްނާއިރު ،ހުތުރު މީހަކަށް ،ހަޑިމީހެކޭ ބުނެގެން ނުވާނެއެވެ .ހުތުރު އެއްޗަކަ ް
ހަޑިއެއްޗެކޭ ،ބުނެގެންނުވާނެއެވެ .ހަޑި އެއްޗަކަށް ވާނީ ތާހިރުނޫން ސާފުނޫން އެއްޗެކެވެ .ސިފަތައް ރީތިނޫން
މހެއްނަމަ ބުނަންވާނީ ހުތުރުމީހެކޭއެވެ .އެއްޗެއްގެ ގޮތްގަނޑާއި ،ބައްޓަމާއި ،ކުލަ ރީތިނޫންނަމަ ،ބުނަންވާނީ
ީ
ހުތުރު އެއްޗެކޭއެވެ .ނުވަތަ ކުލަ ހުތުރު އެއްޗެކޭއެވެ.
އެހެންކަމުން:
ހޑިއެވެ .އެގޮތްމާހަޑިއެވެ .ތިޔަހަރީ ހައްތާވެސް ހަޑިގޮތްގޮތެވެ.
 އެލިއުން ވަރަށް ަ
ޔން ވަރަށް ހުތުރެވެ .އެގޮތް
މިތަންތާންގައި ހަޑި ބޭނުންކުރުމަކީ ،ބަހުގެ ހަމައެއްނޫނެވެ .ރަނގަޅުގޮތަކީ ،އެލި ު
މާހުތުރެވެ .ތިޔަހަރީ ހައްތާވެސް ހުތުރުގޮތްގޮތެވެ.

ލަފާކޮށްލާފައި އަދަދު ބުނުން

U

ލަފާކޮށްލާފައި އަދަދު ބުނެ އުޅެނީ ތަފާތުގޮތްގޮތަށެވެ .އެއީ ،އެކެއް ،ދެމީހަކު ،ދެތިންމީހަކު،
ތިންހަތަރުފަސް މީހުން ،ހައެއްކަމީހުން ،ހައެއްހަތެއްމީހުން ،ނުވަވަރަކަށް މީހުން ،ދިހަވަރަކަށް މީހުން،
ނ
މިގޮތަށެވެ .ދިހަވަރަކަށް މީހުން ،މިގޮތަށެވެ .ދިހައަކުން ފެށިގެން މައްޗަށް ހުންނަ އަދަދުތަކުގެ ތެރެއި ް
ސީނުސުކުނަށް މިނިފައިހުންނަ އަދަދުތަކުގެ ފަހަތަށް ،އަކަށް ،އިތުރުކުރެވެއެވެ .ބަދަލުވެގެން އަންނައިރު
"ހަކަށް" މިހެން އޮވެއެވެ .އެއީ "ފަންސަވީސް"" ،ފަންސަވީހަކަށް" މިގޮތަށެވެ .އިސްވެދިޔަ އަދަދުތަކުގެ
ނ
ފަހަތަށް "ވަރަކަށް" އިތުރުކުރެވެއެވެ .ދިހަވަރަކަށް ،އަށާރަވަރަކަށް ،މިގޮތަށެވެ .ސަތޭކައާ ހަމަވުމު ް
ސަތޭކައެއްހައި ،ދުއިސައްތައެއްހައި ،ހާހެއްދެހާހެއްހައި މިގޮތަށް ކިޔައެވެ .މިއީ އާއްމުގޮތެއްގައި ކިޔައިއުޅޭ
ގޮތްތަކެވެ .ވިހި ބަދަލުވަނީ ވިއްސަކަށް މިގިތަށެވެ.

1

އޭގެން ،މީގެން

U

U

މީގެން އެކަތިނަގައިފައި އޭގެން ދޭތިނަގާށެވެ.
U

U

U

އ
މިޖުމްލައިގައި މިވާ ،ގެން  ،އެއީ ލިޔެއުޅޭކަށްވެސް ،ކިޔައިއުޅޭކަށްވެސް ރަނގަޅު ބަހެއްނޫނެވެ .އެ ީ
U

U

ކުށްބަހެކެވެ .ރަނގަޅުގޮތަކީ:
އކަތިނަގައިފައި އެއިން ދޭތިނަގާށެވެ!
ހ .މިއިން ެ
U

U

ށ .މިތަނުނ ◌ް އެކަތިނަގައިފައި އެތަނުނ ◌ް ދޭތި ނަގާށެވެ!
U

U

U

U

ނ .މ ◌ީގެތެރެއިނ ◌ް އެކަތިނަގާފައި އޭގެތެރެއިނ ◌ް ދޭތިނަގާށެވެ!
U

U

U

U

މިއީ ހައްތާވެސް ،ހަމަގޮތްގޮތެވެ .މީގެނ ◌ް ،އޭގެން  ،މިއީކުށް ބަސްބަހެވެ.
U

U

U

U

ވާހަކަދެއްކުމުގައި މިއިން މިބަސް މީނ ◌ް މިހެން ބޭނުންކޮށް އުޅެއެވެ .އެއިނ ◌ް ،އޭނ ◌ް މިހެން
U

U

U

U

U

U

ބޭނުންކޮށް އުޅެއެވެ.

ލިޔެފަކާ ،ބުނެފަކާ

U

ވާހަކަދެއްކުމުގައިވެސް ،ލިޔުމުގައިވެސް މިއީ ،ރަނގަޅުގޮތެއްނޫނެވެ .މިހެނީ ،ލިޔެފައި ،މިބަސް
U

ގޮތުގައި

ނަފީގެ

އޮންނާނީ،

ބޭނުންކުރެވޭއިރު

ލިޔެފަކާ

ނޯންނާނެއެއްނޫނެވެ.

U

ލިޔެފައެއްނޯންނާނެ،

ލިޔެފައެއްނުވޭ ،ލިޔެފައެއްނެތް މިހެންނެވެ.
U

ބުނެފައ ◌ި ،މިބަސްވެސް އެގޮތަށް ބޭނުންކުރާއިރު އޮންނާނީ ،ބުނެފަކާ ނޯންނާނެ ،މިހެންނެއްނޫނެވެ.
U

އއް ނެތް ،މިފަދަ ގޮތަކަށެވެ.
އޮންނާނީ ،ބުނެފައެއްނޯންނާނެ ،ބުނެފައެއްނުވޭ ،ބުނެފަ ެ
އަދިވެސް އެފަދަ ބައެއް ބަސްބަސް އެބަހުއްޓެވެ" .އެގޭދަށުގައި އެކާރުއޮއްވަކާ ނުދެކެން ،ތިޔަހެން
ލިޔެފައި ހުއްޓަކާ ނުދެކެން" މިތަންތާންގައިވެސް ބަހުގެ ހަމައިން ބު ެ
އވައެއް
ނއުޅެނީ "އެގޭދޮށުގައި އެކާރު އޮ ް
U

U

ނުދެކެން ،ތިޔަހެން ލިޔެފައި ހުއްޓައެއް ނުދެކެން" މިހެންނެވެ.
U

U

2

އެނބުރިއައުން ،އަނބުރާއައުން

U

އެނބުރިއައުމޭ ބުނެވެނީ މީހުންނާ ގުޅުވައިގެންނެވެ.
މިސާލަކަށް :އޭނާ އެނބުރި އަތުވެއްޖެއެވެ .މުޙައްމަދު މަގުގެދެބަޔަށް ގޮސްފައި އެނބުރި އަތުވެއްޖެއެވެ.
"އަނބުރާ އަތުވެއްޖެއެވެ ".މިބަސް ބޭނުންކުރަނީ ،ދަތުރުކުރާ އެއްޗިއްސާ ގުޅުވައިގެންނެވެ.
މިސާލަކަށް :ބޮޑުބައްތެލި އަނބުރާ އަތުވެއްޖެއެވެ .މަސްދޯނި ،ފެންހުސްވެގެން އަނބުރާ އަތުވެއްޖެއެވެ.
ވސް
"ކާމިޔާބު" ބޯޓު ސިލޯނަށްދާން ފުރައިގެން ތަންކޮޅަކަށްގޮސްފައި އަނބުރާ އަތުވެއްޖެއެވެ .އެނބުރި ދިޔުން ެ
ބޭނުންކޮށް އުޅެނީ ހަމަ މިގޮތަށެވެ.

U

ގާތުގައި ،ކައިރީގައި
U

ގާތ ◌ް ،ކައިރި  ،މިދެބަހަކީ މާނައިގެގޮތުން އެކައްޗެއް ދޭހަ ކޮށްދޭ ދެބަހެވެ .ނަމަވެސް ބޭނުން
U

U

U

ކުރެވޭގޮތުގައި ތަފާތެއް ހުރި ދެބަހެވެ.
U

ގާތް  ،މިބަސް ޢާއްމުގޮތެއްގައި ބޭނުންކެރެވެނީ މީހުންނާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކައި އުޅުމުގައެވެ.
U

މިސާލަކަށް :މަންމަ ގާތުގައި ބުނާށެވެ .އޭނާހުރީ ބައްޕަ ގާތުގަ އެވެ .އޭނާ ގާތުގައި ތިބިމީހުން މިހާރު ކޮބައިހޭ؟
U

U

U

U

U

U

ކައިރީގައި ،މިބަސް ޢާއްމުގޮތެއްގައި ބޭނުންކޮށް އުޅެނީ އެއްޗިއްސާ ގުޅުވައިގެންނެވެ.
މިސާލަކަށް :އެނދު ކައިރީގައި ހުރި ގޮނޑި ،ފޮތް ކައިރީގައި އޮތް ބަރު ،މިގޮތަށެވެ.
U

U

U

U

U

ހައިއިރު ،އެހައިކަށްހައިއިރު
ހައިއިރުގެ

މާނައަކީ،

އެހައިހިނދުކޮޅެކެވެ.

ނުވަތަ،

އެހައި

ހިނދުކޮޅެކެވެ.

ނުވަތަ،

ޔކިޔުމުގައި ބޭނުންކޮށްއުޅޭ ބައެއްގޮތްތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
އެހައިވަގުތުކޮޅެކެވެ .މިބަސް ލި ެ
މިސާލަކަށް :ވިހިމިނިޓެއްހައިއިރު ،ދެމިނިޓެއްހައިއިރު ....ވާހަކަދެއްކުމުގައި މިބަސް ،ހާއިރު ،މިގޮތަށް
ބޭނުންކޮށް އުޅެއެވެ.
އެހައިކަށްހައިވަރުގެ

މާނައަކީ،

ގާތްގަނޑަކަށް

އެއްޗަކާއެއްވަރު،

މިއެވެ.

ވަގުތުކޮޅެއްނަމަ

)އެހައިކަށްހައިއިރުނަމަ( އޭގެމާނައަކީ ،އެހައި ވަގުތުކޮޅެކެވެ .އެހައި ހިނދުކޮޅެކެވެ.
މިބަސްބޭނުންކޮށް

އުޅެނީ،

2ޖަހައިއެކައިކަށްހައިއިރު،

3:45އެހައިކަށްހައިއިރު،

3:30އެހައިކަށްހައިއިރު ،މިހެންނެވެ .ވާހަކަދެއްކުމުގައި އެހާކަށްހާއިރު މިގޮތަށް ބޭނުންކޮށް އުޅެއެވެ.
3:45ހައިއިތު މިގޮތަށް މިބަސްބޭނުންކުރުމަކީ ،ރީތިގޮތެއްނޫނެވެ .ނަމަވެސް އޭރު ،ތިނެއްޖަހައި 45
މިނިޓެއްހައިއިރުވެދާނެއެވެ .މިގޮތަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

3

ހައިއިރު ،މިބަހުގެކުރިޔަށް ޢާއްމުގޮތެއްގައި ،ޢާއްމުކުރުމުގެ އަކުރުކަމުގައިވާ ،އެއ ◌ް ،މިބަސް
U

މިސާލަކަށް:

ވަދެއެވެ.

ދޮޅުގަޑިއެއްހައިއިރު،

ބައިގަޑިއެއްހައިއިރު،

އެއާޚިލާފަށް،

U

އެހައިކަށްހައިއިރު،

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

ދިމާއަށް

U

މިބަސް ،ދިމާލަށް މިގޮތަށް ބޭނުންކުރުމަކީ ،ރީތިގޮތެއްނޫނެވެ .މިބަސް ބޭނުންކޮށްއުޅެނީ ،ދިމާއަށް،
ނުވަތަ ދިމާޔަށް ،މިއިން ގޮތަކަށެވެ .މިސާލަކަށް:
"ދިމާޔަށް ކުރިމަތިން ބިރުތައްކަމުން އައި ޢަޞިފާތަކަކާ
ދިމާކޮށްލަން ޖެހުނު ހިނދު ނެއްޓިގެން ހުންގާނުތާއެދިޔާ!"
މުޙައްމަދު ޖަމީލު-"ޔަށްދިމާ މުއިވިލާ

ތައްކަރުގޮހޮރުފާއަޅާ

ޑަށްރޭގަނަނުއުކަންޏާ

ގަންނާނެޔޭ ބުޅީގާ"

)އިހުގެ ހަބަސްރަވަރެއްގެ ހަތަރުބަސް(

ދެމެދު ،މެދު

U

U

ދެމެދ ◌ު ،ބޭނުންކޮށް އުޅެނީ ،ދެފަރާތަކާ ބެހޭގޮތުންނެވެ.
U

މިސާލަކަށް :އެދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި  ،ދެމަފިރީންގެ ދެމެދުގައި.
ރޫސީވިލާތާ އެމެރިކާއާދެމެދު ،އީރާނާ ޢިރާޤާދެމެދު މިހެންނެވެ.

U

މެދު  ،މިބަސް ދެގޮތަކަށް ބޭނުންކުރެވެއެވެ.
U

ހ .ދެމެދުގެ މާނަ ދޭހަކުރުމަށްޓަކައި .މިސާލު :އެދެމީހުންފެ މެދުގައި ،އެދެރަށުގެ މެދުގައި.
ގ
ށ .ދެފަރާތަށްވުރެ ގިނަފަރާތްތަކަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާއިރު .މިސާލު :ބައިވެރިވި ްޤައުމުތަކު ެ
މެދުގައި ،އިންސާނުންގެ މެދުގައި.
މކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާއިރު .މިސާލު :އެފޮތާމެދު،
ނ .މީހަކާ ނުވަތަ އެއްޗަކާ ނުވަތަ ކަ ަ
އެޖަމްޢިއްޔާއާމެދު ،އިންނަގުޅުމާމެދު.
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U

ބަހުގެފަހަތަށް "އިން" އަންނައިރު ގެންނަންޖެހޭ ބައެއް ބަދަލު

ބަސް
-1

ތ
ވގޮ ް
ނ ީ
ލިޔަ ް

އަސާ

އަސައިން

ފަންކާ

ފަންކާއިން

ގތް
ނން ޮ
ޅ ޫ
ރަނގަ ު
އަސާއިން

އަސާގެ އެއްފިލި ކެނޑިފައި

ފަންކާއިން

 -2އަލި

އަލިން ،އަލީން

 -3ހިތާދޫ

ހިތާދޫން

ހިތާދޫއިން

 -4ހަނޑޫ

ހަނޑުލުން

ހަނޑޫއިން

 -5ވައި

ބދަލު
އވާ ަ
ނވިފަ ި
ގެ ެ
ފަންކާ ،ހަމައޮތްގޮތަކަށް

_

"އިން"ގެ އަލިފުކެނޑިފައި
ގުޅައިދެވޭއަކުރުން އަލިފުކެނޑިފައި
ބަހުގެ

އެއްފިލި

ކެނޑިފައި،

ގުޅައިލެވޭ އަކުރުގެ އަލިފު ،އުބުފިލި
ޖެހިގެންވާ ލާމަކަށްބަދަލުވެފައި
ވައިން

ވައި އިން

މާމުއި

މާމުއިން

މާމުއި އިން

{

 -6ފަގީރު

ފަގީރުން

ފަގީރުއިން

"އިން"ގެ އަލިފުކެނޑިފައި

ފާރު

ފާރުން

ފާރުއިން

ދެބަހުގެވެސް އަލިފުކެނޑިފައި.
"

މާލެއިން

-

ގޭތެރެ

ގޭތެރެއިން

-

{

"އިން" ހަމައޮތްގޮތަށް

މާލެ

މާލޭން

-

ގޭތެރެ

ގޭތެރޭން

-

{

ފަހުއަކުރަށް ފިއްޔަށް އިތުރުވެ،

 -8ފުރޯ

ފުރޮއިން

ފުރޯން

ލިނބޮއިން

ލުނބޯއިން

 -7މާލެ

ލުނބޯ

އަލިފުކެނޑިފައި
{ފަހުއަކުރުގެ ފިލި އޮބޮފިއްޔަކަށް
ބަދަލުވެފައި"،އިން" ހަމައޮތްގޮތަށް
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ބައިތިއްބުން ،ބޭތިއްބުން

U

އިނުން ،މިމަސްދަރު ،ކުރުވުމުގެ މާނައިގައި ބޭނުންކުރެވޭއިރު އޮންނަނީ ،ބޭންދުން ،މިގޮތަށް
ބަދަލުވެފައެވެ .ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ޒަމާންތަކަށް ބަދަލުވެގެންދާއިރު މިބަސް އޮންނަނީ ،ބައިންދައިފި ،ބައިންދާނެ،
ބައިންދަނީ ،މިފަދަގޮތަކަށް ބަދަލުވެފައެވެ.
މއައީކަމާލު ހޮސްޕިޓަލުގައި ބައިންދާފައެވެ.
މިސާލަކަށް :އަހަރެން ި
އެކަކަށްވުރެ ގިނަމީހުންނަށްނަމަ ،މިކަން އަދި އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލުވެއެވެ .އެއީ ބައިތިއްބުމަށެވެ.
މިސާލަކަށް :އަހަރެން މިއައީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކަމާލާ ،ހާޝަމާ ދެމީހުން ބައިތިއްބާފައެވެ.
އިސްވެދިޔަ ޖުމްލައިގައި ދެމީހުން ބައިތިއްބައިފައި މިގޮތަކަށް ބޭނުމެއް ނުކުރެވެއެވެ .އެކަން އެނގެނީ
ލކޮށްލުމުންނެވެ .މިސާލަކަށް :ބޭތިއްބަނީ ،ބޭތިއްބާނެ ،ބޭތިއްބައިފި.
ޒަމާންތަކަށް އެކަންބަދަ ު
އެހެންކަމުންލިޔަންވެސް ކިޔަންވެސް ރީތިވެފައި ފަސޭހައީ ،ބައިތިއްބުމުވެ .ބައިތިއްބަނީ ،ބައިތިއްބާނެ،
ބައިތިއްބައިފި.
U

ގޮވައިގެންއައުން ،ހިފައިގެންއައުނ ް
U

ގޮވައިގެން އައުމަކީ އެކުވުމުގެ މާނައިގައި ބޭނުންކުރެވޭ ބަހެކެވެ.
މިސާލަކަށް :އާދަނު ގޮވައިގެން އައިސްލަބަލާށޭބުނެފިނަމަ އަންނާނީ އާދަނާއެކުގައެވެ .ބަލައިދިޔަމީހާޔާ
އެކޮޅުން ގެންނަމީހާޔާ ދެމީހުންނެވެ.
މިއީ ފުރާނަހުރި ތަކެއްޗާމެދު ޚާއްޞަކޮށް އިންސާނުންނާ މެދު ބޭނުންކޮށްއުޅޭ ބަހެކެވެ.
އިންސާނުން

ފިޔަވައި

މިފަދަ

އޗާމެދު
ދިރޭތަކެ ް

މިބަސް

ބޭނުން

ކުރާގޮތުގެ

މިސާލަކީ:

އެބަކަރިތައްގޮވައިގެން އަތިރިމައްޗަށް ދާށެވެ .ކުކުޅުތައް ގޮވައިގެންގޮސް ކާންދޭށެވެ .މިއީ ހައްތާވެސް ބުނެއުޅޭ
ގޮތް ގޮތެވެ .މިއިން ކޮންމެ ގޮތެއްގައިވެސް ބަލައިދާމީހާޔާއެކު ގޮވައިގެން އަންނަ ތަކެތި ހިނގަހިނގާތިބުން
ނުވަތަ އެކުގައި އައުން ޝަރުޠުވާނެއެވެ.
ނަމަވެސް މިފަދަ އެއްޗެއް އަތުންހިފައިގެން އަންނަން ބުނެފިނަމަ ބުނެއުޅެނީ ،ހިފައިގެން އަންނަނީ
ނ
ކަމުގައެވެ .ރިތްދަނޑިއާއި ދާފަދަފުރާނައެއް ނެތް ތަކެއްޗާމެދުވެސް ބުނެއުޅެނީ ،ހިފައިގެން އަންނަ ީ
ކަމުގައެވެ.
ކޮނޑަށްލައިގެން

ށ
ނުވަތަ އުރާލައިގެން ނަމަވެސް މީހަކު ނުވަތަ ޖަނަވާރެއްގެންނަގެނައުމަކަ ް

ހިފައިގެން އަންނަނީއެކޭ ނުބުނާނެއެވެ .ބުނާނީ ،ކޮނޑަށްލައިގެން ނުވަތަ އުރާލައިގެން އަންނަނީ ކަމުގައެވެ.

6

އަޅައިކިޔުން ،އަޅުވައިކިޔުން ،އަޅައިބެލުން

U

-

އެއީ މާމުއްސަނދިބައެކެވެ .އެމީހުންނާ އަހަރެމެންނާ އަޅުވައިކިޔޭނޭ ގޮތެއް ނޯންނާނެއެވެ.
U

U

މިއީ އަޅުވައިކިޔުން ބޭނުން ކުރެވޭނެ ތަނެއްނޫނެވެ .މިހެނީ އަޅުވައި ކިޔުމަކީ ދެޖިންސުގެ ދެމީހެއްގެ
U

U

ވ .މިފަދަތަންތާނގައި ބޭނުންކޮށް
ދެމެދުގައި ވަކިކަހަލަ ގުޅުމެއް ހުންނަ ކަމަށް ވާހަކަދެއްކުމެވެ .ލައިދީ ގޮވުމެ ެ
އުޅެނީ ،އަޅައިބެލުމެވެ .އޭގެނާމައަކީ ،އެކަތި އަނެކައްޗާ ނުވަތަ އެއްރަށްއަނެއްރަށާ ،އަކަކު އަނެކަކާ
ނިސްބަތްކޮށް ބެލުމެވެ.
ހަމައެފަދައިން މިފަދަބުނުމެއްގައި އެމީހުންނާ އަހަރެމެންނާ އަޅައިކިޔޭކަށް ނޯންނާނެއޭ މިހެންނެއްވެސް
ގ
ނުބުނެވޭނެއެވެ .މިހެނީ ،އަޅައި ކިޔޭކަށް ނޯންނާނެއޭ މިހެންނެއްވެސް ނުބުނެވޭނެއެވެ .މިހެނީ ،އަޅައިކިޔުމު ެ
މާނައަކީ ،ލިޔެފައިވާނަކަލެއް އޭގެއަސްލާއެއްގޮތްތޯ ބަލާންކިޔުމެވެ.
މލައިގެ ރަނގަޅުގޮތަކީ:
ވީމާ ،މިޖު ު
 އެއީ މާމުއްސަނދި ބައެކެވެ .އެމީހުންނާ އަހަރެމެންނާ އަޅައިބެލޭކަށް ނޯންނާނެއޭ ،މިއެވެ .ނުވަތަ
އެމީހުންނާ ނިސްބަތް ކުރެވޭކަށް ނޯންނާނެއޭ ،މިއެވެ.

7

U

ވާހަކަދެއްކުމުގެ އަދަބުތައް
ދިވެހިބަހުން ވާހަކަދެއްކުމުގައި ގެންގުޅެވޭ ރީތި އަދަބުތަކެއް ހުރެއެވެ .މިއަދަބުތަކުން އެކުލެވިގެންވާ

ބަސްތައް ،އާއްމުގޮތެއްގައި ބެހެވިގެންވަނީ ،ތިންދަރަޖައަކަށެވެ .ނުވަތަ ތިންގޮތަކަށެވެ .އެއީ ،އެންމެމާތްކޮށް
ވާހަކަދައްކާގޮތާއި ،އާދައިގެ ގޮތަށް ވާހަކަދައްކާގޮތެވެ.
ބައެއްބަސްބަސް،

މިތިންދަރަޖައިން

ބޭނުންކުރެވޭ

ގޮތުގެ

މިސާލު

ތިރީގައިވާ

ތާވަލުގައި

ދައްކާފައިއެވަނީއެވެ.

ތ
ތގޮ ް
އެންމެމާ ް

ތ
މާތްގޮ ް

ތ
އގެ ގޮ ް
އާދަ ި

އިށީނދެވަޑައިގަތުން

އިށީންނެވުން

އިށިނުން

ވިދާޅުވުން

ބުނުއްވުން ،ކިޔުއްވުން

ބުނުން ،ކިޔުން

އަވަހާރަވުން

ނިޔާވުން

މަރުވުން

ފެނިވަޑައިގަތުން

ފެނިލެއްވުން

ފެނުން

ހިއްޕެވުން

ބެއްލެވުން

ބުއިން

ދެންނެވުން

ނަންގަތުން

ބުނުން

ހިނިފުޅުވެޑުވުން

ހީލެއްވުން

ހުނުން

އަރާވަޑައިގަތުން

އެރުއްވުން

އެރުން

ތެދުވެވަޑައިގަތުން

ތެދުވެއްނެވުން

ތެދުވުން

ތުރުކުރެއްވުން

ލެއްވުން

ލުން

ތ
ތގޮ ް
އެންމެމާ ް

ތ
މާތްގޮ ް

ތ
އގެ ގޮ ް
އާދަ ި

ކީރިތިކުރެއްވުން

ރޮއިލެއްވުން

ރުއިން

އޮށޯވެވަޑައިގަތުން

އޮށޯންނެވުން

އޮށޯތުން

ފަރިއްކުޅުއްވުން

ކޭންބެއްލެވުން

ކެއުން

އަވަހާރަލެއްޕެވުން

ނިދިކުރެއްވުން

ނިދުން

ފިލާވަޑައިގަތުން

ފިއްލެވުން

ފިލުން

ނާނެފުޅުފިއްލެވުން

ފެންވެރުއްވުން

ފެންވެރުން

ކާވެނިބައްލަވައިގަތުން

ކާވެނިކުރެއްވުން

ކާވެނިކުރުން

ވަދެވަޑައިގަތުން

ވެންނެވުން

ވަނުން

ދުވެވަޑައިގަތުން

ދުވެލެއްވުން

ދުވުން

ނުކުމެވަޑައިގަތުން

ނުކުންނެވުން

ނުކުތުން

އިސްވެވަޑައިގަތުން

އިސްވެލެއްވުން

އިސްވުން
8

U

ބައެއް އަކުރުގެ މާނަޔާއި ބޭނުން ކުރެވޭ ބައެއްގޮތް

އަކުރު
މުން ،ގެން ،ފައި

ތ
ނހިފޭ ގޮ ް
ބނު ް
މާނަ އާއި ޭ
އެއްގޮތްވުމާއެކު،

 .1ކަންކުރިފަރާތް

އެއްކަމެއްއަނެއްކަމަކާ

ގުޅަމުން

ގެންދިއުން.
 .2ކަންކުރިފަރާތް ،ކަންހިނގިއިރު އޮތްގޮތް ބަޔާން ކުރުމުގެ މާނައިގައި
އަދި އެކުވުމުގެމާނައިގައި،
މިސާލް(1) :ޞަލިޙު އައިސް ވަދެފައި އެހެން ކިޔަމުން ނުކުމެގެން
ހިނގައްޖެއެވެ(2) .ވެއްޓިގެން އޮވެ ބޯޅައިގައި ޖަހައިފި.
ނޫނީ ،ނުވަތަ

ކ
ދެކަމެއް ނުވަތަ އެތައްކަމެއްގެ ތެރެއިން ކަމެއްހޮވައި އެކަމެއްގެވާހަ ަ
ބުނުމުގެ މާނައިގައި

ކުރެން

"ކިބައިން"،

"ފުށުން"

"ފަރާތުން"،

މިތިންއަކުރު

ބޭނުންކުރެވޭ

ތަންތާނގައި.

އަކުރު

ތ
ފގޮ ް
ނންހި ޭ
އއި ބޭ ު
މާނަ ާ

މެނުވީ ،ނޫން ،ނޫނީ ،ފިޔަވައި

މީގެތެރެއިން "ފިޔަވައި" މިބަސް "ދުރަށްދިޔުން" ނުވަތަ "ދޫކޮށްލުމުގެ
މާނއިގައިވެސް ބޭނުން ކުރެވެއެވެ.
މިސާލު :ރަފިޢު މެނުވީ ހުރިހައިކުދިން ހިނގައްޖެއެވެ.
U

U

ފައިޞަލް ނޫން އެންމެން ނިދައިފިއެވެ.
U

U

މަމްދޫހު ނޫނީ އެންމެން ޙާޟިރުވިއެވެ.
U

U

ރަނގަޅުމުގު ފިޔަވައި އެނބުރިގަތުން ހެޔޮނުވާހުއްޓެވެ.
U

ހަމަ

U

ކަށަވަރުކުރުމުގެ މާނަދޭހަކޮށްދިނުމުގައި
މިސާލު :އެކަންކުރީ ހަމައޭނާއެވެ.

މެ

ބަސް ގަދަކޮށްލުމުގެ މާނައިގައި.
އވެ.
މިސާލު :ދަނޑުކޮށީ ފަހްމީއެވެ .ގޮވާންކެނޑީވެސް އޭނާ މ ◌ެ ެ
U

U
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ބުނާއެއްޗެއް

ބަހެއް

ގަބޫލެއްނުކުރެއެވެ.

ވެސް

U

ނުމ ◌ެ
U

އަހާ މ ◌ެއެވެ.
U

ކުރެ

U

އެކަތި އަނެކައްޗާ އަޅައިބެލުމުގައި .
މިސާލު :ދެގޮތުން ކުރެ ރަނގަޅީ މިގޮތެވެ.
U

ފަދަ ،ހެން ،ކަހަލަ

U

ދެއެއްޗެއް އެއްފަދަވުމުގެ މާނަ ދެހަކޮށްދިނުމަށްޓަކައި.
މިސާލު :ގާސިމު ބޯޅަދަނޑުގައި އެތެއް ފަދ ◌ައެވެ.
U

U

އޭނާ ހީވަނީ ރުޅިއައިސްގެން އުޅޭ ހެނ ◌ްނެވެ.
U

U

މިއީ އަޖައިބެއް ކަހަލަ މަހެއް.
U

އަށް

U

 .1ކަންހިނގައިނިމޭތަން ބަޔާންކުރުމުގައި.
މިސާލު :ހުޅުލެ އަށް ދާނަމެވެ.
U

U

އޭނާމިހާރު ގެ އަށް ހިނގައްޖެ.
U

U

 .2މިލްކުވުމުގެ މާނައިގައި.
މިސާލު :އޭނާއަށް ޝުކުރާއިތާރީފު ޙައްޤުވެގެންވެއެވެ.
 .3ސަބަބުބަޔާން ކުރުމުގައި.
މިސާލު :ޙައް ޖަށ ◌ް )ޙައްޖަ އަށް ( ހިނގައްޖެ.
U

އެވެ.

U

U

U

ޖުމުލަ ނިމިއްޖެކަމުގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދިނުމަށްޓަކައި) .މިއީ ހަމައެކަނި
ލިޔުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އަކުރެކެވެ(.
މިސާލު :އެކުދިން ގަޑިއަށް ފަރުވާބަހައްޓަ އެވެ.
U

ސުރެން

U

ކަންވާން ފެށިޒަމާން ބަޔާންކުރުމުގައި
މިސާލު :ހެނދުނުއް ސުރެން މިހުންނަނީ މިތާނގައެވެ.
U

U
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