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 ސްޕީޗް އެކްޓް އަދި ސްޕީޗް އެކްޓް ތިއަރީ
 

:ވާ ޢިބާރާތްތަކަށް ވިސްނާލާތިރީގައި  
 

ނޑިޔާރު ކުރަން މް ދުވަހަށް ގޭ ގައި ބަންދުކުރަން ހުކ5ުމިއަދުން ފެށިގެން :     ފަ  
!ޕެނަލްޓީ) ޕެނަލްޓީ ސްޕޮޓަށް އިށާރާތް ކޮށްފައި:        (ރެފުރީ  

ން ކަލެއަކީ މި އޮފީހުގެ މުވައްޒަފެއް ނޫންމިވަގުތުން ފެށިގެ:  އޮފީހުގެ ވެރިޔާ  
 
 

ބުނާ ގޮތުގައި މަތީގައި އެވާ ފަދަ ޢިބާރާތްތަކަކީ ހަރަކާތަކާއި އެއްފަދަ )  އެއްފޮނެޓީޝަންއިނގިރޭސި ( އޮސްޓިން 
އެހެނީ އެ ފަދަ ޢިބާރާތެއް ބުނުމާއި އެކު އެ އިށާރާތް ކުރާ ކަމެއް ވޭ. ބުނުން ތަކެއް  

 
ކިޔަނީ ސްޕީޗް އެކްޓް) ނުވަތަ ހަރަކާތަށް(ކޮށްގެން ކުރެވޭ ކަންތަކަށް މިގޮތުން ބަހުގެ ބޭނުން  

 
މިގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާ މީހާ އާއި އަޑު އަހާ މީހާ އަށް ކުރިމަތިވާ ބަދަލުތަކުގެ އަލީގައި ބަހުގެ ޒަރިއްޔާއިން ކުރެވޭ 

ކުރާ ތިއަރީ އަކީ ސްޕީޗް އެކްޓް ތިއަރީ) އެނަލައިޒް(ހަރަކާތްތަށް ދިރާސާ   
 

އަށް ވުރެ ބޮޑަށް ބަލަނީ އެއް ' ފޯމް'ޕީޗް އެކްޓް ތިއަރީ ގައި އިބާރާތް ދިރާސާ ކުރުމުގައި އޭގެ ބަހުރުވަ ނުވަތަ ސް
 އިބާރާތެއްގެ ބޭނުން ނުވަތަ ފަންކްޝަން އަށް

 
  ވޭއްވައްތަރެ 6ތަފާތު ސްޕީޗް އެކްޓް ތައް ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވީ ނަމަވެސް ޙާއްސަކޮށް އަލިއަޅުވާލެވޭ މިގޮތުން 

:އެއީ  
 

ރިޕްރެސެންޓަޓިވްސް. 1  
ކޮމިސިވްސް. 2  
ޑައިރެކްޓިވްސް. 3  
ޑިކްލަރޭޝަންސް. 4  
އެކްސްޕްރެސިވްސް. 5  
ރޑިކްޓިވްސް. 6 ވާ  
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 1. ރިޕްރެސެންޓަޓިވްސް

 
 ދޮގު ކަން/އޮތް ނެތް ގޮތް؛ އަދި އެ ބުނާ އެއްޗެއްގެ ތެދުމި ވައްތަރުގެ ސްޕީޗް އެކްޓް އިން ދައްކުވައިދެނީ ކަމެއް 

:ތިރީގައިވާ ފަދަ އިބާރާތްތަށް ބޭނުންކުރެވޭސާބިތު ކޮށްދިނުމަށް   
 

، ހީވަނީ/ ހީވާގޮތުގައި   
، ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި  

 ޔަގީން، 
 މުޖައްތިބު، 

 ގައިމު،
 އަޑުއިވާ ގޮތުގައި

 
 2. ކޮމިސިވްސް

 
ށް ބައްޓަކްކުރުވާ؛ މިފަދަ ސްޕީޗް މި ވައްތަރުގެ ސްޕީޗް އެކްޓް ގެ ސަބަބުން ވާހަކަދައްކާ މީހާގެ ހަރަކާތް ވަކިގޮތަކަ

:އެކްޓް ގައި ބޭނުންކުރެވޭ ބައެއް ލަފުޒުތަކަކީ  
 

 ހުވާ،
 ވަޢުދު،

 ގެރެންޓީ 
 

 3. ޑައިރެކްޓިވްސް
 

މި ފަދަ ސްޕީޗް . މި ވައްތަރުގެ ސްޕީޗް އެކްޓް ގެ މަގުސަދަކީ އަޑުއަހާ މިހާ ލައްވާ ކޮންމެވެސް ކަމެއް ކުރުވުން
:ބައެއް ލަފުޒަކީއެކްޓް ގައި ބޭނުންކުރެވޭ   

 
 އާދޭސް،

 ގޮންޖެހުން،
 ދަޢުވަތު
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 4. ޑިކްލަރޭޝަންސް
 

:މިފަދަ ސްޕީޗް އެކްޓް ތަކުގައި އެ ކަމެއްގެ ނަންގަތުމުން އެ ކަމެއް ވެދޭ  
 

ބިކޮށްދިނުންއަނ  
 ހައްޔަރުކުރުން
 ހުކުމްކުރުން

 
 5. އެކްސްޕްރެސިވްސް

 
:ހާގެ އިހްސާސ ދައްކާ މީމި ފަދަ ސްޕީްޗ އެކްޓް ތަކުން ދައްކުވައިދެނީ ވާހަކަ  

 
 ތައުޒިޔާ ކިޔުން
 މަޢާފަށް އެދުން
 މަރުހަބާ ކިޔުން

 
ރޑިކްޓިވްސް  6. ވާ

 
:މި ފަދަ ސްޕީްޗ އެކްޓް ގެ މަގުސަދަކީ ވާހަކަދައްކާ މީހާ ކަމަކާމެދު ނިންމާ ގޮތެއް އަންގައި ދިނުން  

 
 ވަޒަންކުރުން
 އަގުކުރުން

 ފެންވަރުބެލުން
 

:އެއީ.  ކަމެއް އެކުވެގެނ3ްސްޕީޗް އެކްޓް ތިއަރީގައި ބުނާގޮތުން ބުނާއެއްޗެއްގެ މާނަ ފުރިހަމަވަނީ   
 

)ބުނާ އެއްޗެއްގެ ލަފުޒީ މާނަ(ލޮކިއުޝަން   
)ވާހަކަދައްކާ މީހާ ދޭން ބޭނުންވާ މެސެޖު(އިލޮކިއުޝަން   

)މާނަކުރާ ގޮތްއަޑުއަހާ މީހާ (ޕާރލޮކިއުޝަން   
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:މިސާލު  
 

  ފޮތް ދައްކާލަބަަލއެއޮތް
 

އެ ފޮތް ފެންނާނެހެން ހަދައިދީބަަލ: ލޮކިއުޝަން  
 

ފޮތް އޭނާގެ އަތަށް ދިނުމަށް އެދުން: އިލޮކިއުޝަން  
 

ފޮތް ފެންނާނެހެން ދައްކާލުން: ޕާރލޮކިއުޝަން  
 
 

ވާނަމަ މި މިސާލުންވެސް ދައްކުވައިދޭ ފަދައިން ލޮކިއުޝަން، އިލޮކިއުޝަން އަދި ޕާރލޮކިއުޝަން އެއްގޮތް ނު
 މުވާސަލާތު ކުރުން ދަތިވޭ

 
 ބުނާއެއްޗެއްގެ ޢިބާރާތާއި އެކުލެވާ މާނަ ގުޅުވައިދެނީ ޕްރެގްމެޓިކް ސިފަތައް

 
ތިމާ ބުނަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް އަނެކާއަށް ރަނގަޅަށް މުވާސަލާތުކުރަން ބޭނުންނަމަ ލޮކިއުޝަން، އިލޮކިއުޝަން އަދި 

  ޕާރލޮކިއުޝަން އަށް ވިސްނަންޖެހޭ
 

  ފަދަ ލިންގުއިސްޓިކް ސިފަތައްރާތެއްގެ މާނަ ނެރުމަށް އެންމެ މުހިއްމު އެކައްޗަކީ އޭގައި ބޭނުންކުރެވޭ ލަފުޒުތައްއިބާ
 

ގެ މާނައަށް ބަދަލުގެނުވާ  ވެސް އިބާރާތެއްލިންގުއިސްޓިކް ނޫން ސިފަތަކުގެ ސަބަބުންނަމަވެސް   
 

:މިސާލު  
 

 ހަފުތާ 2އެންމެ ފަހުގެ އެސައިންމަންޓު .  ހަވާލު ކުރާ ދަރިވަރެއްލަހުން އެސައިންމަންޓުއާންމުކޮށް އަކީ ޖާބިރު 
މުދައްރިސް ޖާބިރު ގެންގޮސް، މި އެސައިންމަންޓު ލަހުން ހަވާލުކުރީ ކީއްވެތޯ ފަހުން ހަވާލުކުރުމުން އޭނާގެ 

ނޑަށް ސުންގަ: "ސުވާލުކުރުމުން، އިސްދަށަށް ޖަހައިގެން ހުރެ ޖާބިރު ބުނީ "ޑި އޮޅުނީމަޢާފު ކުރައްވާ، އަޅުގަ  
 

  
އާންމުގޮތެއްގައި މީހަކާ ވާހަކަދައްކާ އިރު އެމީހަކާ ދިމާލަށް ނޫން އެހެން ތަނަކަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެ ވާހަކަދައްކާނީ 

އަދި ޖާބިރު އަކީ އާންމުކޮށް ލަހުން އެސައިންމަންޓު ހަވާލުކުރާ ދަރިވަރެއްކަމުން . ދޮގެއް ހަދާތީ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ
ޖާބިރު އެ ހެދީ ދޮގެއްކަމަށް އަށް މި ހާލަތުގައި ގަބޫލުކުރެވޭނީ މުދައްރިސް  
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:އެހެން މިސާލެއް  
 

:މީނާގެ ކަރުދާސް ދެކިފައި ކުލާހު އެހެން ކުއްޖަކު ބުނީ ! 5 ން 25ތަކުރަށް މިފަހަރުގެ ޓެސްޓުން ލިބުނީ   
 
"ތަކުރު މިފަހަރު ހާދަހާ ވާ މޮޅޭ ދޯ؟! އާޗާ"  
 

  ކޮބާ؟މި އިބާރާތުން ދޭހަވާ މާނައަކީ
 

 އޭގެ ލިންގުއިސްޓިކް މާނައާއި ދޭހަވާ މާނައާއި ދިމާވޭތަ؟ ކީއްވެ؟
 


