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2 ... ކޮންވަޒޭޝަން އެނެލިސިސް  
 

ސީކުއެންސްތައް. 2   
- ސީކުއެންސް       ނ. ޕްރީ

 
ދެން އަންނާނެ ކަމެކަށް އިޝާރާތް ސީކުއެންސް ގެ ބޭނުމަކީ ދެކެވޭ ވާހަކައިގައި ކުރިއަށް -ޕްރީ

.ކުރުމެވެ  
 

 ކުރިއަށް ސީކުއެންސެއްގެ ސަބަބުން އަޑުއަހާމީހާގެ ސަމާލުކަން ހޯދާ، އަދި- އާންމުގޮތެއްގައި ޕްރޯ
.ކަމެއް ކަން އެނގެއެވެ/ހުށައަޅަން އުޅެނީ ކޮންކަހަލަ ވާހަކައެއް  

 
.ސީކުއެންސްގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ހުރެއެވެ-ޕްރީ  

 
) އެންގުންޚަބަރެއް ދޭން އުޅޭކަން(ް  އެނައުންސްމަންޓ-ޕްރީ*   
 

  . ސީކުއެންސެއް-އަންގައިދޭ ޕްރީޚަބަރައް ދޭން އުޅޭކަން އަޑުއަހާ މީހާ އަށް 
  
:މިސާލު  

އިނގޭތަ؟:             ސަކީނާ ޓް އެނައުންސްމަްނ-ޕްރީ   
ކޮންކަމެއްތަ؟:              ނޫމާނު  

!އަހަރެން މިފަހަރު އެސައިންމަންޓު ގަޑިއަށް ހަވާލު ކޮށްފިން:    ސަކީނާ           
 

)ދައުވަތެއް ދޭން އުޅޭކަން އެންގުން(ް  އިންވިޓޭޝަނ-ޕްރީ/  އެރޭންޖްމެންޓް -ޕްރީ*   
 

. ސީކުއެންސެއް-އުޅޭކަން އަޑުއަހާ މީހާ އަށް އަންގައިދޭ ޕްރީ އެެދެން ކުރުމަށްފަހުން ބައްދަލު -    
. ސީކުއެންސެއް- ދަޢުވަތެއް ދޭން އުޅޭކަން އަޑުއަހާ މީހާ އަށް އަންގައިދޭ ޕްރީ-    
 

) އިންވިޓޭޝަން އެއް ތޯ ކަނޑައެޅޭނީ ހާލަތުންނެވެ– އެރޭންޖްމަންޓެއް ތޯ ނުވަތަ ޕްރީ - ޕްރީ( 
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:މިސާލު  
 

މިއަދު މެންދުރުފަހު ކޮންކަމެއް އޮތީ؟:   މާނުނޫ  
އެބަހުރި ލައިބްރަރީ ފޮތްތަކެއް އަނބުރާ ގެންދަންވެފައި.. ހްމް   : ސަކީނާ  
އޭގެ ފަހުން ކޮފީ އަކަށް ދާންވީނު؟  : ނޫމާނު  

 
)އުޅޭކަން އެންގުންވާހަކަ ނިންމާލަން ( ލޯޒިންކް -ޕްރީ*   
 

. ސީކުއެންސެއް-ކަން އަޑުއަހާ މީހާ އަށް އަންގައިދޭ ޕްރީ ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަ ނިންމާލަން އުޅޭ-    
 

:މިސާލު  
 

އޯކޭ؟:    ސަކީނާ  
.އޯކޭ:    ނޫމާނު  
ސަލާމް:   ސަކީނާ  
ސަލާމް:   ނޫމާނު  

 
)ކަމަކަށް އެދެންް އުޅޭކަން އެންގުން( ރިކުއެސްޓްް -ޕްރީ*   

 

.ކުއެންސެއް ސީ-  ކަމަކަށް އެދެން އުޅޭކަން އަޑުއަހާ މީހާ އަށް އަންގައިދޭ ޕްރީ-   
 

:މިސާލު  
 

ފޯނުގައި ކުރެޑިޓް އެބަަހުރިތަ؟:      ސަކީނާ  
އާނ:       ނޫމާނު  
ދީފާނަންތަ؟   މަ ފަތުހީ އަށް ގުޅާލަން:    ސަކީނާ  
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)އަނެކާއަށް ގޮވާ ސަމާލުކަން ހޯދުންް( އާންސަރ ސީކުއެންސް - ސަމަންސް*   
 
. އަނެކާގެ ސަމާލުކަން ހޯދުން)ވާހަކައެއް ފެށުމުގެ ކުރިން( -   
 

:މިސާލު  
 

ނޫމާނު؟  :         ސަކީނާ  
ކީކޭ ޑިއަރ؟:         ނޫމާނު  

 
 

-  ސީކުއެންސް       ނ. ޕޯސްޓްީ
 

އިތުރު މައުލޫމާތު ، )އެހެނަސް ކޮންމެހެން ބޭނުންނޫން(މިއީ ކުރިން ދެކެވުނު ވާހަކައާއި ގުޅޭ 
.ހުށައަޅައިދޭ ސީކުއެންސެކެވެ  

 
:މިސާލު  

ފެކަލްޓީއަށް ގެންގޮސްދެވިދާނެތަ؟އަހަރެން ސައިކަލުގައި އޭ :   ކީނާ   ސަ  
ދެން ދާނީ... ހޫނ :      ފަތުހީ  

ފަސް މިނިޓަށްވީ ވިއްޔާ، އަދި ޓެކްސީ އެއްވެސް   މިހާރު އެކެއް އަށެއްޖަހަން :     ސަކީނާ
!          ނުލިބުނޭ  

ތީ އެހެން އެއްވެސް ތަނަކަށް އެކަމަކު ދާ މަގުމަ... ދެވިދާނެއޭ ... ހޫނ :      ފަތުހީ  
!          ހުއްޓަން ނުބުނާ މަތިން  
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އިސްލާހު. 3  
 

އިސްލާހުގެ . މިއީ ދެކެވޭ ވާހަކައެއްގައި ބުނެވޭ ކުށެއް އިސްލާހުކުރުމުގެ ގޮތުން ބުނާ ޓާން އެކެވެ
.މައިގަނޑު ހަތަރު ވައްތަރެއް ވެއެވެ  

 
އިސްލާހުއަމިއްލަ އަށް އިސްނަގާ އަމިއްލަ އަށް ކުރާ .  ހ  

. މިއީ އަމިއްލަ އަށް އެނގިގެން އަމިއްލަ އަށް ކުރާ އިސްލާހެވެ  
 

:މިސާލު  
    

ބުރާސްފަތިދުވަހު.. އުހުނ ... ހޯމަ ޓެސްޓު އޮތީ :       ސަކީނާ  
 

އަމިއްލަ އަށް އިސްނަގާ އަނެކާ ކުރާ އިސްލާހު.   ށ  
.  ކުރާ އިސްލާހެވެމިއީ އަމިއްލަ އަށް އެނގުމުން އަނެކާ  

 
:މިސާލު  
    

ހޯމަ؟... ހޯމަދުވަހު ޓެސްޓު އޮތީ :       ސަކީނާ  
    އުނހުނ ބުރާސްފަތިދުވަހު:     ނޫމާނު

 
އަނެކާ އިސްނަގާ އަމިއްލަ އަށް ކުރާ އިސްލާހު.   ނ  
.  ކުރާ އިސްލާހެވެއަނެކާއަށް އެނގުމުން އަމިއްލައަށްމިއީ   

 
:މިސާލު  
    

ހޯމަދުވަހުޓެސްޓު އޮތީ :       ސަކީނާ  
؟ދުވަހުއޭަ ހޯމަ   :ނު    ނޫމާ  

  ބުރާސްފަތިދުވަހު ...އޮޅުނީ... ހޫނ :   ާސަކީނ    
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އަނެކާ އިސްނަގާ އަނެކާ ކުރާ އިސްލާހު.   ރ  
. މިއީ އަނެކާއަށް އެނގިގެންް އަނެކާ ކުރާ އިސްލާހެވެ  

 
:މިސާލު  
    

ު ހޯމަދުވަހޓެސްޓު އޮތީ :       ސަކީނާ  
ސްފަތިދުވަހު ބުރާ...  ހޯމަދުވަހުއަޭ؟:       ނޫމާނު  

 
 
 

 މިއަދުގެ މަސައްކަތް:
   

ކުރީ ދުވަހުވެސް އެނަލައިޒް ކުރި ކޮންވަޒޭޝަން ގައި މިއަދު މި ފާހަގަކުރެވުނު ސިފަތައްވެސް 
. ފާހަގަކުރާށެވެ  

 


