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 ކޮންވަޒޭޝަން އެނެލިސިސް
 

ޭވ ވާހަކަ އަކީ ޖުމްލަ އާއި ބުނާ ގޮތުަގއި ޮކންަވޒޭަޝން ނުވަތަ ދެކެ) 1983(ލެިވންަސން 
ިމގޮުތން ދެކެވޭ ާވހަކަ އެްއގެ . ޚިލާފަށް ބަޔަކު މެދުގައި ިހނގާ މުޢާމަާލތެއްގެ ނަތީާޖ އެވެ
އް ޙާިސލް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބައިވެިރްނނަކީ ތަފާތު ބޭނުންތަކެްއގައި، ތަފާތު މަގުަސދުތަކެ

.މީހުން ކަމުަގއި ވުމަކީ ެވސް އެކަށީެގްނ ވާ ކަމެކެވެ  
 

  1960 މިކަން ތައާަރފްވީ . ކޮންަވޒޭޝަްނ އެނެިލސިްސ އަކީ ދެކެވޭ ވާހަކަިއގެ ިދރާސާ ެއވެ
 ނީ ކުިރއެރުވުުމގައި އެންމެ ިއސް ރޯލެއް ކުޅެފއިަވއުފައްދާ ޭއ .ސީ. ގެ ައހަރުތަުކގަެއވެ

އާއި އޭނާ ާއއި ެއކުގައި             ސޯޝިއޯލޮިޖސްޓެއް ކަމުަގއިވާ ހާވީ ެސކްސް
އާއި ެގއިލް ޖެފަރަސން                  ެޝްގލޮފް . އޭ. މަސައްކަތް ކުރި  އިމެުނައލް

  . އެވެ            

(Harvey Sacks) 

(Emanuel A. Schegloff) 

(Gail Jefferson) 

 

ގައި ވިައސް އޭނާ މި މަަސއްކަތް ފެއްޓިތާ މާ ގިނަުދަވސްތަކެއް ުނަވނީސް ސެކްސް ިނޔާވިކަުމ
އޭ ގެ ަމސައްކަތް ޭއާނގެ ފަުހން ެއކަމުގައި މަަސއްކަތްކުރި ިގނަބަޔަކުގެ .އޭނާ ފެއްޓި ސީ

އެންތްޮރޕޮޮލޖީ، ޝިއޯލޮޖީ، ޭއ އަކީ ލިނުގއިސްޓިކްސް، ސޯ.ހޯދުންތަާކއި މަސައްކަތުން މިހާރު ސީ
...ސައިކޮލޮޖީ   

 

މަތްެތރިން މެުދގަިއ ދެކެވޭ ނުަރސްމީ ދިާރސާކުރަނީ ހަަމއެަކނި ރަހުއެނެިލސްޓުން ކޮންަވޒޭޝަްނ 
ވޭ ާވހަކައިގެ ސަބަބުްނ އެކިއެކި މަުގސަދު ޙާސިލް އޭ ގެ މަުގސަދަީކ ދެކެ.ސީ. ވާހަކަެއއް ޫނނެެވ

.  ކުރުެމވެކުރާ ގޮތްތައް ދިރާސާ  
 

އޭ އަކީ ޭއގެ ޒާުތގައި ަވކި މާއްދާ އެްއ ނަމަެވސް ައހަރެމެން މި ކޯހުގައި ބަަލިއލާނީ .ސީ
:ައހަެރމެން ބަލާނެ ކަންތައްތަކަކީ. ޭއގެ ެއންމެ ައސާސީ ބައިަތކަށެވެހަމައެކަނި   

 

  ޓޭކިންގ-ޓާން. 1
ސީކުއެްނސްތަްއ. 2  

އެޭޖސެްނސީ ޕެައރ.    ހ    
ޝަން ީސކުއެންްސއިްނސާ.    ށ  
ސީކުއެްންސ-ޕްީރ.    ނ  
ސީކުެއްނސް-ޕޯްސޓް.    ރ  



LIN301  ޑިސްކޯސް އަދި ޕްރެގްމެޓިކްސް

 

Page 2 of 4 

އިސްލާުހ. 3  
ކުރާ ިއސްލާުހއަމިއްަލ އަށް އިްސނަގާ އަމިްއލަ އަށް .   ހ  
  އަނެކާ ކުރާ އިސްލާުހއަށް އިްސނަގާއަމިްއލަ .   ށ
ައނެާކ އިްސނަގާ ައމިއްލަ އަށް ުކރާ އިސްާލުހ.   ނ  
ައނެކާ އިްސނަގާ ައނެކާ ކުރާ ިއސްލާުހ.   ރ  

 
ހަރަކާެތއް ަގނަުވްނ/ ކަމެއްކުރުވުން. 4  

ސްީޕްޗ އެކްޓް.   ހ  
)ަވަތ ނުުވންތަބާވުން ނު(ކޮންަވޒޭޝަން ޕްިރންިސޕަލް .   ށ  

 
-ޓޭކިންގ   1. ޓާން

 
ޓާން އަކީ ެދކެވޭ ާވހަކައެްއގައި ވަކި ހަަމއަކާއި ަގވާިއދެއްގެ މަިތްނ އެއް ބަިއވެިރޔަކު ވާހަކަ 

. ދައްކާ ަވގުެތވެ  
 

ދެކެވޭ ާވހަކަެއއްަގއި ާއންުމކޮށް ޓާން ަނގާނީ އެކަކު ވާހަކަ ދެއްކުަމށް ފަހު އަނެކާ 
ިމގޮތުން އެކަކު . ން، ފުށުެއރުމާއި މާދިުގ ހުްސވަގުތު ނުދީ ެއވެވާހަކަެދއްކުމަށް ފުރުސަތު ދެމު

. އަނެކަކަށް ފުރުސަތު ދެުމްނ ވާހަކަދެއްކުަމކީ ދެކެވޭ ވާާހކައަކަށް ވަަރށް މުހިއްމު ސިފައެކެވެ  
 

ސީކުއެްނސްތަްއ. 2  
    ހ. އެޭޖސެްނސީ ޕެައރ  

 
 ައކީ ދެކެވޭ ވާަހކައިގައި ބަިއެވރިވާ މީުހްނެގ ތެރެއިން    އެޖޭސެްނސީ ޕެއަރ  

:ިމ ގޮތުން" އްއިބާަރތް ޖޯޑެ" މީހަކު ބައިވެިރވާ 2  
ޮއންާނނީ އެއް އިބާރާުތގެ ފަހަުތގައި އަެނއް އިބާާރތް އޮްނނަ ޮގތަށްމި ދެބައި   *   
  ބައިވެރިްނ2ބުާނނީ ަތފާތު މި ދެބައި   * 
  އަކާއި ދެަވނަ ެއއް ޮއންނަ ޮގތަށްޮއންާނނީ ފުރަތަމަމި ދެބައި   * 
ފުރަތަމަ އިބާރާތުގެ ަފހުން އަެނއް ބައި މި ދެބައި   *   

 
 

. ފުރަަތމަ އާއި ެދަވނަ ބައި ހުެރއެވެުނއެދެވޭ އަދި ެއދެވޭއެޖޭެސންސީ ޕެއަރ ގައި   
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އެދެވޭ ެދަވަނ ނުއެެދވޭ ެދަވަނ ފުރަތަމަ
ގަބޫލުކުރުްނ އިންކާރުކުުރްނ ދަޢުވަތު ދިުންނ

ންކާރުކުުރްނއި އެކަން ކޮށްިދނުމަށް  
 އެއްބަްސވުނ

 ކަމަކަށް އެދުްނ

 ވަަޒން ކުުރްނ ބަލައިގަުތން  ގަބޫލުނުކުުރްނ
އިންކާރުކުުރްނ/ ދިފާއުކުރުން  އެއްބަްސވުްނ  ތުހުމަުތ 

ޖަވާބެއް / ނުުގޅޭ ަޖވާބު 
 ނުިދނުންް◌

 ސުވާުލ އެކަށޭނަ ަޖާވބު

 
ވާުބގައި ގަބޫލުކުރެވޭ ެދވަނަ ބައެ◌ެއް ހުަށއެޅުމަްށވުރެ އާންުމގޮތެްއަގއި ފުރަތަމަ ބައެްއގެ ޖަ

.ގަބޫލުނުކުެރޭވ ދެވަނަ ަބެއއް ހުށަައާޅަނމަ އުނަދޫގެވއެވެ  
 

:މިސާލު  
 

ކުލާސް ނިިމެގން ކޮފީ އަކަށް ދަމާ؟: ފުއާދު    ) ދައުވަތު(   
ވަރަށް ަރނަގޅު ޚިޔާލެއް ީތ: ހަސީނާ  ) ގަބޫލުކުރުން(  
 
  ކުލާސް ނިިމެގން މެންުދރުާކން ައހަރެމެްނ ގެއަށް ދަމާ؟:ފުއާދު   )   ދައުވަތު(
އެކަމަކު މިއަދު ތިޔަކަން ވާެނެހނެއް ! އަޅެ ފުއާދު ހާދަ ަރނަގޅޭ: ހަީސނާ  )އިންކާރުކުުރން(  

.. މާދަމާ ހުށަައޅަން ެޖހޭ ެއސަިއންމަންެޓއްެވސް އެބަޮއތް . ހިއެްއުނވޭ                   
. ވެސް ނިމޭ ައދި އެއްކޮން ުނ                  

 
ބައެއް ހާލަތްަތކުގައި ވަަޒްނކޮށް އެއްެޗއް ބުނުމުން އޭެގ ރައްދު ެދަވނަ ެއއްގެ ޮގތުގައި 

.އިންކާރުކުރުަމކީ ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތް ކަުމަގއި ވެެދއެެވ  
 

:މިސާލު  
އަަހންނާ ވަަރށް ނުުގޅޭ ދޯ؟މި ހެދުން : ބަޝީރާ)    ވަަޒންކުރުން(  
ތިޔަހެުދން ައޅާލީމަ ެއއްުނ އަދި ރީީތ! މޮޔަ ާވަހކަ ނުދައްކާ: ހުްސނީ)   ގަބޫލުނުކުުރން(  
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ިއންސާރޝަން ސީކުެއންްސ. ށ  
 

އެޭޖސެްނސީ ޕެައރ އެްއގެ ފުރަތަމަ ބަޔަކާ އާއި ެދވަނަ އިްނސާރަޝން ސީކުެއްނސް އަކީ 
.ބައެއްގެ މެުދން ދެކެވޭ ެއހެން ވާހަކަެއވެ  

 
:މިސާލު  

 
 ކަމަނަ ކޮންތާކަށް؟

ދޯޔޫ ... ހޫނ  :ގަމަރު   
ކާކުކަމަށް ތަ ހީކުރީ؟) ހީނގެންފައި( :ކަމަނަ   

... ހަލީމާ  :ގަމަރު   
  މި ދަނީ ގެ އަްށ

 


