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 ސަފުހާ  1

 ކޮހީޝަން އަދި ކޮހީސިވް ޑިވައިސް
 

ކޮހީސިވް  (ޑިސްކޯސް އަށް ވަނީ އެ ޖުމްލަތައް އެކަތި އަނެކައްޗާއި ގުޅިފައިއް ކެނުވަތަ އިބާރާތްތަޖުމްލަތަކެއް 
.)ކޮހީރެންޓް ވުމުން (އެކުގައި ބަލާ އިރު އެކުލަވާލެވޭ މާނައެއް އޮތުމުންހުރިހާ ޖުމްލައެއް ، )ވެފައި  

 
އޭގައި އެކުލެވޭ ގުޅުވައިދޭ ސިފަތަކެއްގެ މުވާސަލާތު ކުރެވޭ ހާލަތުގެ އިތުރުން  ވަނީރެންޓް ޑިސްކޯސްއެއް ކޮހީ

 ސަބަބުން
 

އެކަތި އަނެކައްޗާއި ގުޅުވައިދިނުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އިބާރާތް ތައް /މިގޮތުން ޑިސްކޯސް އެއްގައި ހިމެނޭ ޖުމްލަ
' ކޮހީސިވް ޑިވައިސަސް'ނީ ވަސީލަތްތަކަށް ކިޔަ  

 
އަނެކައްޗާއި ގުޅުވައިދީ، މުޅި  ޑިވައިސް ގެ ބޭނުމަކީ ޑިސްކޯސްގައި ހިމެނޭ ޖުމްލަތައް އެކަތި ކޮހީސިވް

 ޑިސްކޯސްއިން އެކުލެވޭ މާނައެއް ފޯރުކޮށްދިނުން
 

:ގޮތަކީމިގޮތުން ބޭނުން ކުރެވޭ ކޮހީސިވް ޑިވައިސްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އާންމު ބައެއް   
 

Verb form / tense  1 .ައެއް ޒަމާނެއް ބޭނުންކުރުންއްގައިއިބާރާތެ/ހުރިހާ ޖުމްލ   

ނޑަކަށް ޖުމްލަ. 2 ތައް ހުރުން އިބާރާތް/އެއް އޮނިގަ  Parallelism  

އިބާރާތް/ ލަފުޒުއިށާރާތް ކުރާ. 3  Referring Expressions  

Repetition & lexical chains  4 .ުބޭނުންކުރުންގުޅުން ހުރި ލަފުޒު އިބާރާތް ތަކުރާރުކުރުން، /ލަފުޒ  

   Substitution  ބޭނުންކުރުންލަފުޒު ގައި އެހެން ބަދަލު.5

އިބާރާތް އުނިކުރުން/ލަފުޒު. 6  Ellipsis   

Conjunction   7 .ުބޭނުންކުރުންލަފުޒު/ގުޅުވައިދޭ އަކުރ  

 
 

އިބާރާތެއްގައި އެއް ޒަމާނެއް ބޭނުންކުރުން/ހުރިހާ ޖުމްލަ. 1   
 

 އެއް ޒަމާނެއްގައި އޮތުމުން އެ ޑިސްކޯސްއަކަށް އިބާރާތެއްގައި އެކުލެވޭ ކަން/ޑިސްކޯސްގައި ިހމެނޭ ހުރިހާ ޖުމްލަ
އިބާރާތް އޮންނަ ޒަމާނަކީ ފަހަތުން އަންނަ /މަ ޖުމްލައާންމު ގޮތެއްގައި ފުރަތަ. ކޮހީރެންސް ގެނެސްދޭ

އިބާރާތް ތައްވެސް ފެތެން ޖެހޭނެ ޒަމާން/ޖުމްލަ  
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 ސަފުހާ  2

:މިސާލު  
 

:   ކޮބާ ކާކުތަ ބޯކިބާ ގެންނަން   ◌ީ؟ހަވާލުވާނދޮންރަހާ
  ބޯކިބަލެއް ގެންނަން◌ު ވާނެ◌ެ         ކޮންމެވެސް އެކަކ

:   މަށެއް ތިޔަކާ ހަވާލެއް  ނުވާނަންކަޅުހުއްތު
:    ނޫނޭ، ތިޔަހެން ނުހަދާ،    ދެން!ހާވާލުވޭދޮންރަހާ

 
 މި ވާހަކަކޮޅު މި އޮތީ ކޮން ޒަމާނަކަށް ފެތޭގޮތަށް؟

 
 މި ވާހަކަކޮޅު ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އޮތްނަމަ؟

 
:   ކޮބާ ކާކުތަ ބޯކިބާ ގެންނަނ  ؟◌ް ހަވާލުވާނީދޮންރަހާ

◌ް ގެންނަން ބޯކިބަލެއވީ         ކޮންމެވެސް އެކަކު 
:   މަށެއް ތިޔަކާ ހަވާލެއް  ނުވިންކަޅުހުއްތު

:    ނޫނޭ، ތިޔަހެން ނުހަދާ،    ދެން!ހާވާލުވެއްޖެދޮންރަހާ
 
 

ނޑަކަށް ޖުމްލަ. 2 އިބާރާތް ތައް ހުރުން/އެއް އޮނިގަ  
 

ނޑަކަށް  ލިޔުމެއްގައި ނުވަތަ ދެކެވޭ ވާހަކައެއްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ޖުމްލައެއް ނުވަތަ އިބާރާތެއް އެއް އޮނިގަ
  ކޮހީރެންޓް ވެ ޑިސްކޯސް އަށް ވެދޭ ކޮހީސިވް އަދިރުމުންވެސް އެ އެއްޗެއްހު
 

:މިސާލު  
 

. ރުޅ ނޑު އަންހެނުންނަކީ ވަރަށް އަވަހަށް ރޮވޭ ބައެއް . ލަދުގަވިއަސް ރޮވޭނ◌ެ، އުފާ ◌ި އަޔަސް ރޮވޭނމާބަ ތަސް ެ
ނޑުހައި ރޮވޭނެ . އެކަނި ވިއަސް ރޮވޭނ. ބަ އަސެް . އެއް ކަމެއް ނުވިވިއަސް ރޮވޭނ. މީހުން ގިނަ ވިއަސް ރޮވޭނެެ

 ެ!ރޮވޭނ
 

 މި ލިޔުމުގައި އެއް ޖުމްލަ އަނެއް ޖުމްލަ އާއި ގުޅެނީ ކިހިނެއް؟
 

އޭގެ ސަބަބުން . ބޭނުން ކުރެވިފައި ހުރޭ' މްޒަޕެރެލެލި'ތަގުރީރުގަ އާއި، ދުޢާ ކުރުމުގައި އަދި އިސްތިހާރު ތަކުގައި 
.އަދި އެ ބުނާ ވާހަކައެއް ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަންވެސް ފަސޭހަވެދޭ. ބުނަން އުޅޭ ވާހަކައަކަށް ބޮޑަށް ބާރު އަޅާދޭ  

 
ނޑެއް ނޫންކަނި އިބާރާތްކުރެވޭ ގޮތުގެ އޮނި ގައި ތަކުރާރު ކުރެވެނީ ހަމައެ' ޕެރެލެލިޒަމް'މިގޮތުން  އަޑާއި . ގަ

 މާނައިގެ ގޮތުން ވެސް އެއްގޮތް ކުރެވިދާނެ
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 ސަފުހާ  3

:މިސާލު  
 
1.  

 އަލީ ލާން ބަލީ ލާން
ބޮޅި ފަތީ ލާންދެ ގޮ ފަތް  

  
2 .  2 .  

    މި މުބާރާތުގައި މަނިކުފާނަށް ކާމިޔާބު ލިބުމަށް އެދޭ :    ހަސަންފުތު    މި މުބާރާތުގައި މަނިކުފާނަށް ކާމިޔާބު ލިބުމަށް އެދޭ :    ހަސަންފުތު
    ވާހަކަ ނުހަނު އަދަބުވެރިކަމާއި އެކު ދަންނަވަން                ވާހަކަ ނުހަނު އަދަބުވެރިކަމާއި އެކު ދަންނަވަން            

  
!ކަލޯ ކުޅިފަސް ގެންނާތި:      އަލިދީދި !ކަލޯ ކުޅިފަސް ގެންނާތި:      އަލިދީދި   

  
  

އިބާރާތް/އިށާރާތް ކުރާ ލަފުޒު. 3 އިބާރާތް/އިށާރާތް ކުރާ ލަފުޒު. 3   

  
ރާތްކުރާ އެއްޗެއް ނުވަތަ ބާރާތުގެ މާނަ ދޭހަވާނީ އެ ލަފުޒަކުން ނުވަތަ އިބާރާތަކުން އިށާބައެއް ލަފުޒުގެ ނުވަތަ އި

އް އެނގުމުންފަރާތެ  
ރާތްކުރާ އެއްޗެއް ނުވަތަ ބާރާތުގެ މާނަ ދޭހަވާނީ އެ ލަފުޒަކުން ނުވަތަ އިބާރާތަކުން އިށާބައެއް ލަފުޒުގެ ނުވަތަ އި

އް އެނގުމުންފަރާތެ  
  

ނަންފަދަ ބަދަލު ނަން' އޭނަ، މީނަ'މީގެ އެންމެ ފަސޭހަ މިސާލަކީ  ނަންފަދަ ބަދަލު ނަން' އޭނަ، މީނަ'މީގެ އެންމެ ފަސޭހަ މިސާލަކީ    
  

ފުޒު ނުވަތަ އިބާރާތުގެ  ނުވަތަ އިބާރާތުގެ މާނަ އެނގުމަށްޓަކައި އެ ލަ ލަފުޒުބައެއްފަހަރު، މިފަދަ އިށާރާތް ކުރާ 
ކަމެއް އޮޅުންފިލަނީ އިތުރު އެހެން /ވަކި މާނައެއް އޮތްނަމަވެސް، ލިޔުމުގައި އެއިގެން އިށާރާތް ކުރާ އެއްޗެއް

 މަޢުލޫމާތުތަކެއް ވެސް ލިބިގެން

ފުޒު ނުވަތަ އިބާރާތުގެ  ނުވަތަ އިބާރާތުގެ މާނަ އެނގުމަށްޓަކައި އެ ލަ ލަފުޒުބައެއްފަހަރު، މިފަދަ އިށާރާތް ކުރާ 
ކަމެއް އޮޅުންފިލަނީ އިތުރު އެހެން /ވަކި މާނައެއް އޮތްނަމަވެސް، ލިޔުމުގައި އެއިގެން އިށާރާތް ކުރާ އެއްޗެއް

 މަޢުލޫމާތުތަކެއް ވެސް ލިބިގެން
  

:މިސާލު :މިސާލު   
  

.އެމީހުން އެ އަންދާލައިފި .އެމީހުން އެ އަންދާލައިފި   
  

:އެއީ.  ވައްތަރެއް އޮވ3ޭއިބާރާތުގެ /އިށާރާތްކުރާ ލަފުޒުގެ :އެއީ.  ވައްތަރެއް އޮވ3ޭއިބާރާތުގެ /އިށާރާތްކުރާ ލަފުޒުގެ   
  
  އިށާރާތް ކުރާކުރިއަށް. ހ  އިށާރާތް ކުރާކުރިއަށް. ހ
  

/އިބާރާތުގެ  /އިބާރާތުގެ ކުރިންމި ބާވަތުގެ އިށާރާތްކުރާ ލަފުޒު/އިބާރާތް އިށާރާތް ކުރާނީ އެ ލަފުޒު  ޑިސްކޯްސގައި އައިސްފައިވާ ކުރިންމި ބާވަތުގެ އިށާރާތްކުރާ ލަފުޒު/އިބާރާތް އިށާރާތް ކުރާނީ އެ ލަފުޒު
ފަރާތަކަށް/ކަމަކަށް  
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:މިސާލު  
 

 ގެ ދަރިވަރެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ދޮރުވާނަށް އެ ކުއްޖެއްއިމާރާތަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ކޮންމެ ދަރިވަރެއްވެސް 
. ދައްކަން ޖެހެއެވެ  

 
  އިށާރާތް ކުރާފަހަތަށް. ށ
 

/އިބާރާތުގ ◌ް ޑިސްކޯސްގައި ފަހަތުނ ެމި ބާވަތުގެ އިށާރާތްކުރާ ލަފުޒު/އިބާރާތް އިށާރާތް ކުރާނީ އެ ލަފުޒު
ފަރާތަކަށް/އިސްފައިވާ ކަމަކަށްއަ  
 

:މިސާލު  
 

 ް - ކޮންމެ މީހަކު ކޮންމެ އެއްޗެއް ކިޔަސް އަހަރެން ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތެއް އެނގޭނީ އަހަންނަށް މިހެނއޭނާ ބުނީ 
 
 

ބޭރަށް އިށާރާތް ކުރާ. ނ  
 

އިބާރާތް އިށާރާތް ކުރާނީ އެ ޑިސްކޯސްއިން ބޭރުން ލިބިދޭ މަޢުލޫމާތަށް /މި ބާވަތުގެ އިށާރާތްކުރާ ލަފުޒު  
 

:މިސާލު  
 

 ◌ުގެ ކުރިމަތީގައި އަމާންދޭށެވެ.ގުޅިފައިވާ ބާރުތަކއެންމެ ފަހުން، ޖަރުމަނަށް ޖެހުނީ 
 
 

އިބާރާތް ތަކުރާރުކުރުން، ގުޅުން ހުރި ލަފުޒު ބޭނުންކުރުން/ލަފުޒު. 4  

ން ގެނެސްދޭ ފަދަ ގުުޅން ލިޔުމުގައި ފުޒުބަދަލުނަން ފަދަ އިށާރާތްކުރާ ލަވަކި ލަފުޒު ތަކުރާރުކުރުމުން ވެސް 

 އުފައްދާދޭ

 
:މިސާލު  

 
. ތަށީގެ ކައިރިފަށުގައި ވަށައިގެން އޮރެންޖު ފޮތިތަށް އަތުރާލާފައި، އޭގެ މެދުގައި ދޮންކެޔޮ ތައް ބޯކޮށް ފޮތިކޮށްލާށެވެ

. ދޮންކެޔޮފޮތިތައް އަތުރާލާށެވެ. ދޮންކެޔޮ    ފޮތިތަކުގެ މައްޗަށް ގެރިކިރު ފޮދެއް އަޅާލާށެވެ
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ލަފުޒަކަށް ވުމުގެ ބަދަލުގައި މާނައިގެ ގޮތުން އެއްގޮތް މިގޮތަށް ތަކުރާރުކުރެވޭ ލަފުޒުތަކަކީ ކޮންމެހެން ހަމަ އެއް 

  ކުރެވިދާނެލަފުޒު ނުވަތަ މާނައިގެ ގޮތުން އެހެން ގުޅުމެއް ދައްކުވައިދޭ ލަފުޒުވެސް ބޭނުން

:މިސާލު  

 
އަދި ކެރެޓު ބޯ ކޮށް ފޮތި ކޮށްލާށެވެ. ތަށީގެ ކައިރިފަށުގައި ވަށައިގެން ކެރެޓު ފޮތިތަށް އަތުރާލާފައި، ދޮންކެޔޮ 

. މޭވާ   ތަކުގެ މައްޗަށް ގެރިކިރު ފޮދެއް އަޅާލާށެވެ.މޭވާ ކޮޅު އޭގެ މެދުގައި އަތުރާލާށެވެ
 
 

:މިސާލު  
 

. އޭނާގެ ފިރި އާދުނާނަކީ ރުޅިގަދަ، ކިޔަމަންތެރިހަސީނާ އަކީ ވަރަށް   މީހަކަށް ވާތީކަންވެސް އަމުރުވެރި މީހެކެވެ
.ނޭނގެއެވެ  

 

ންކުރުންބަދަލުގައި އެހެން ލަފުޒު ބޭނު. 5  

ކަމަކަށް އެހެން ލަފުޒަކުން އިށާރާތް ކުރުމަކީވެސް /ލަފުޒެއް އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ދެން އެ އެއްޗަކަށް
 ލިޔުމެއްގައި ކޮހީޝަން އުފައްދައިދޭ ކަމެއް

 

:މިސާލު  
 

 ؟◌ް ގަމީހެއްތަކުރު:  މިއަދު ޖަލްސާއަށް ދާން ލާނީ ކޮނ
:  އެއްކަލަ ރަތް  އެތިއާބިދާ

 ގެ ވާހަކަ ތިޔަ ބުނީ ކީއްވެ؟އޭ ހުއްޓާ އެއްޗެހިތަކުރު:  މި ހުރިހާ 
   :  ވަރަށް ގުޅޭ ތަކުރާއެ އާބިދާ

  ހީވޭތިޔަހެންތަކުރު:   އާނ .. މަށަށްވެސް 
 

އިބާރާތް އުނިކުރުން/ލަފުޒު. 6  

 އަލުން އެ ކަމެއް ތައާރަފް ކުރުމަށްފަހު/ އެއްޗެއްއެލިޕްސިސް އަކީ. ޓިޓިއުޝަން ގެ ވައްތަރެއްމިއީވެސް ސަބްސް
އުނިކުރާ މިގޮތަށް . ކަމަކަށް އިށާރާތްކުރުމުގައި ވަކި ލަފުޒެއް ބޭނުން ނުކޮށް އުނިކުރުން/އެއްޗަކަށް
އެއީ ކޮން ލަފުޒެއްކަން އެއްވެސް އުނދަގުލަކާ ނުލާ އެނގޭނެ ލަފުޒަކަށް  އަޑުއަހާ މީހާއަށް/ޑިސްޯކސް ކިޔާލަފުޒަކީ

  . ވާން ޖެހޭނެއެވެ
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:މިސާލު  

 
ހަސަނު ރަށަށް ދިޔަ ވާހަކަ އަޑުއެހިން:  ޒުބެއިދާ  
ގޮސްފައި) ރަށަށް(އާނ، މި އަ◌ައީ :  ހަސަނު  
ތިޔަ ދިޔައީ، އަނެއްކާ ) ރަށަށް(މިހާ ނުތަންވަޅެއްގައި :  ޒުބެއިދާ  

ކަމެއް ގޯސްވީތަ؟) ރަށުގައި       (  
ދެންހަމަ . ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ހަމަ ބަރާބަރު) ރަށުގައި. (ނޫނޭ:  ހަސަނު  

ގޮސްލާ ހިތްވީ) ރަށަށް (        
 

ލަފުޒު ބޭނުންކުރުން/ގުޅުވައިދޭ އަކުރު. 7  

 
ލަފުޒު ބޭނުން /ގުޅުވައިދޭ އަކުރު. މިއީވެސް މުޅި ލިޔުމަށް ކޮހީޝަން ގެނެއައުމުގައި ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތެއް

އިބާރާތާއި /ޖުމްލައާއިކުރުމުން އެއް   

. ފެންނަން އޮންނާނެހެން ދައްކުވައިދެއެވެތާއި ހުރި ގުޅުން ސާފުކޮށް އިބާރާ/އާއިއަނެއް ޖުމްލަ  
 

:މިސާލު  

 
. ފުރަތަމ . އަލުވި ފިހުމަށް އެންމެ ރަނގަޅީ އާދައިގެ ދެން◌ަ އަލުވިތައް ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް ދޮވެލާށެވެ  ފިާހށެވެ

 . . ނަމަވެސްއަވަނެކެވެ . އަލުވި އެއީ ވަރަށް އަވަހަށް އަނދާ އެއްޗެކެވެ ވީމާ  މައިކްރޯވޭވް އަވަނެއްވެސް ފުދޭނެއެވެ
  . އަވަނަށް ލުމަށްފަހު ގަޑި ބަލަން ހަނދާކުރާށެވެ

 

 
 


