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 ކޯޕަރެޓިވް ޕްރިންސިޕްލް
 

 މުވާސަލާތު ކުރެވެނީ ދެ ފަރާތުންވެސް ،އެކަކު އަނެކަކާ ވާހަކަދައްކާފިލޯސަފަރ ޕޯްލ ގްރައިސް ބުނާ ގޮތުގައި 
 އެ ހަމަތަކަށް ޖުމްލަކޮށް .އެވެ ދަނެ، އެކަމަށް އެއްބަސްވާތީއެކަން ދެ ފަރާތުންވެސް ވަކި ހަމަތަކަކަށް ތަބާވެ، 

. އެވެ'ޕްރިންސިޕަލްކޯޕަރެޓިވް 'ކިޔަނީ   
 

:ބުނެފައިވަނީޕޯލް ގްރައިސް ގޮތުން ތަފްސީުލ ކޮށްދިނުމުގެ ކޯޕަރެޓިވް ޕްރިންސިޕަލް   
 
Make your conversational contributions such as is required, at the stage at which 

it occurs, by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you 

are engaged 

: މާނައަކީ  
  

ދެކެވެމުން ދާ ވާހަކަ އާއި ގުޅޭނެހެން، އެ ވަގުތަކާއި ޙާލަތަށް އެންމެ އެކަށޭނެ ގޮތަށް، ވާހަކައެއް ދައްކާއިރު 
. މަގުސަދު ޙާސިްލ ވާނޭ މިންވަރަށް ވާހަކަ ދައްކާށެވެ  

 
 ވާހަކަ ދައްކާ ދެ ފަރާތުންނުބުނި ކަމުގައި ވިއަސް، ފާޅުގައި އެހެން އެހެން ކަމުން ކޯޕަރެޓިވް ޕްރިންސިޕަލް އަކީ 

. އެވެބަސްވުމެއް ކަމުގައި ބެލެވިދާނެ އެއްވެފައި އޮންނަ  
 

 ބަޔަކަށް 4ލް އޭ ގައި ހިމެނޭ މުވާސަލާތައް ބޭނުންވާ ތަފާތު ދާއިރާތަކަށް ބިނާކޮށް، ކޯޕަރެޓިވް ޕްރިންސިޕަ
. ވެއެ' މެކްސިމް' މި ބައިތަކަށް ކިޔަނީ .ބަހާލެވެ އެވެ  

 
:އެ މެކްސިމް ތަކަކީ  

 )މިންވަރު( – މެކްސިމް އޮފް ކުވަންޓިޓީ •
 )ގުޅޭ( – މެކްސިމް އޮފް ރެލެވަންސް •
 )ތަރުތީބު( – މެކްސިމް އޮފް މެނަރ •
 )ތެދު◌ު( – މެކްސިމް އޮފް ކުވަލިޓީ •
 

  )މިންވަރު (–މެކްސިމް އޮފް ކުވަންޓިޓީ 
 

 ވަރުގެ ދިގުމިނުގެ ވާހަކަ އަކަށް މާނަ ދޭހަވާގެން ރަނގަޅަށް އެއިއަޑުއަހާ ފަރާތައް އެ ވާހަކަ ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ 
 .އަދި މާ ކުރުވެގެން ވެސް ނުވާނެއެވެ. މާ ދިގު ވެގެން ނުވާނެއެވެ. ވާންވާނެއެވެ

 :މިސާލު
 

 ހަރީރާގެ ދަރިން ތިބޭ ތަ؟ : ހަސަންފުތު
  އަންހެން ދަރިން ތިބ2ޭ  :ހަރީރާ
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 ކޮން އެއްޗެއް؟ހަރީރާގެ ޖަވާބުން ހަސަންފުތަށް ދޭހަވާނީ 
 

  އަންހެން ދަރިން ކަމަށ2ް ދަރިން ކަމަށް؛ އެއީ 2ހަރީރާގެ ތިބެނީ ހަމައެކަނި 
 

 އަންހެން ދަރިން ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، އޭނާ 2 ފިރިހެން ދަރިން ނާއި 2މިސާލަކަށް، ހަރީރާގެ ތިބެނީ 
 ހަސަންފުތައް އެ ހެދީ ދޮގު ތަ؟

  ނަމަ އޭނާ އެ ހެދީ ދޮގުތަ؟ އަންހެން ދަރިނ3ްނުވަތަ، ހަރީރާގެ ތިބެނީ 
 

ނޑައެޅިގެން ދޮގު ނޫންނަމަވެސް،  ނަމަ، ވެއްޖެއެހެން ހަސަންފުތަށް ގަބޫލު ކުރެވޭނީ ހަރީރާގެ ވާހަކަ އަކީ ކަ
 ހަރީރާ އޭނާ އަށް އޮޅުވާލީ ކަމުގައި

 
ފް ކުވަންޓިޓީ  މެކްސިމް އޮވާހަކަ ދެއްކުމުގައި އެންމެންވެސް، )ނޭނގިނަމަވެސް(އެހެން އެވަނީ އަހަރެމެންނަށް 

ދޭނެ ) ބައެއް އުނި ނުކޮށް(ސުވާލެއް ކޮށްފިއްޔާ އޭގެ ފުރިހަމަ ޖަވާބު . ބާ ވާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭތީއަށް ތަ
 ކަމަށް ޔަގީން ކުރެވޭތީ

 
 :އެހެން މިސާލެއް

 
 ކިޔަވައިދެނީ އެ މަދަރުސާގައިމަދުރަސާއަކަށް ވަޒީފާ އަށް ނިކުތް ފުރަތަމަ ދުވަހު ދިމާވި ރައްޓެއްސެއް ގާތު އެނާ 

 :ބުނީއޭނާ  ތޯ ސުވާލު ކޮށްލުމުން ކޮން މާއްދާ އެއް
 
 

 އަހަރެން ފުރަތަމަ މިތަނަށް ވަޒީފާ އަށް ނިކުތް ދުވަހު ޕްރިންސިޕަލް ގާތަށް ގެންގޮސްފައި ބުނީ ހިސާބު ކިޔަވައިދޭ
ތިޔަ ކަމެްއ ން ބުނިން އަހަރެ؟  ހިސާބު ކިޔަވައިދޭންވީ؟ ކިހިނެތްއަޖައިބެއް މީހަކު ނުވާނެތަ؟ އަހަރެން؟. ށޯ

އެކަމަކު ޕްރިންސިޕަލް ވަރަށް ބާރު ލާފައި ބުނީ މި . ނުވާނެ އޭ، ކޮންމެވެސް އެހެން މާއްދާ އެއްގެ ވާހަކަ ބުނާށޭ
ކަމާ ގަބޫލު ނޫނިއްޔާ އެހެން މަދަރުސާ އަކުން ވަޒީާފ އެވަގުތު ބޭނުންވަނީ ހިސާބު ކިޔަވައިދޭނެ މީހަކު އެކަންޏޯ، 

ދެން ގަބޫލު ނުކޮށް ވެސް ކީއްތަ ކުރާނީ ދޯ؟ ވަޒީފާ އަކީ ވެސް ދެން ! ވަރަށް ފޫހިވި! ޔޯހޯދަންވީ ނޫން ހެއް
 އެްއޗެއް ނޫން ވިއްޔާ؛ އަނެއްކޮޅުން ގޭގެ ކުލި ވެސް ދައްކަން ޖެހޭނެ އަދި ދެ ދަރިން މިހާރު ހޯދަން އެހާ ފަސޭހަ

އެކަމަކު . ން ބުނީ ވޭ ތޯ ބަލާނީ އޭއެ އުޅެނީ މަދަރުސާގައި، ދެން ގަބޫލު ނުކޮށް ކުރާނީ ކީތް؟ އެހެންވެ ދެ
ހިސާބުން ޑިޕުލޮމާ އެްއ އޮތް ނަސީބު ރަނގަޅު ކަމުން ޓާރމުގެ ކިޔެވުން ފެށެން ހަފުތާ އަކަށް ވެފައި އޮއްވާ 

ދެން އޭގެ ނަސީބެއްނު ދޯ؟ . ދެން އަހަރެން ގާތު ބުނީ ތިމާވެށީގެ ޢިލްމު ކިޔަވައިދޭށޯ. ވަދެއްޖެމީހަކު މިތަނަށް 
އަދި އެހާ މަކު މިހާރު އެބަ ހިތަށް އަރާ މިއީ އަކީ އެކަ.  ތިމާވެށީގެ ޢިލްމު މި ކިޔަވައިދެނީފަހުން މިހާރު

. ކޮށްލަން ދޯދާންވީ ކަންނޭގެ ޕްރިންސިޕަލް ގާތަށް ގޮސް މަޝްވަރާ . ކިޔަވައިދޭ ހިތްވާ މާއްދާ އެއް ނޫނޭ
 މާ ފަސޭހަ ވާނެ ކަންނޭގެ ދޯ؟ އިނގިރޭސި ކިޔަވައިދޭން 
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އި އޭނާ އެ ދެއްކި ވާހަކައިގާ ކުރި ސުވާލުގެ ފުރިހަމަ ޖަވާބަށް ބޭނުން ވާ ވަރަށް ވުރެ މާ ގިނަ ދެވަނަ މިސާލުގަ
 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާތީ އޭނާ ވެސް އެ އޮތީ މެކްސިމް އޮފް ކުވަންޓިޓީ އާއި ޚިލާފު ވެފަިއ

 
ހާ މަޢުލޫމާތެއްވެސް ހުށައަޅަންވާނީ އެ މެކްސިމް އޮފް ކުވަންޓިޓީ ގައި ބުނަނީ ވާހަކައެއް ދެކެވޭ އިރު ހުށައަޅާ ހުރި

 ) މާ ކުރުނޫން އަދި މާ ދިގުނޫން. ( ވަގުތާ ޙާލަތުގައި އެންމެ އެކަށީގެން ވާ މިންވަރަށެވެ
 

 )ގުޅޭ (–މެކްސިމް އޮފް ރެލެވަންސް 
 

ޅޭގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކައިެގ މި މެކްސިމް ގައި ބުނާ ގޮތުން އަބަދުވެސް ވާހަކަ ދައްކަންވާނީ އެ ވަގުތާއި ޙާލަތާއި ގު
 .ޟޫޢު އާއި ގުޅޭ ގޮތަށެވެމަޢު
 

 :މިސާލު
 ތަކުރާ އެކު މިއަދު އޮފީސް ދޮރުމަތީ ހުރީ ކާކު ތަ؟: ގަމަރު
 އޭ އެތަނުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހަދަނީ އޯ އޮތަ؟: ތަކުރު

 
އެހެން ކަމުން މިތާގައި ިމ . ނެތެވެބަލާބެލުމަށް ގަމަރު ކުރި ސުވާލާއި ގަމަރު ދިން ޖަވާބާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއް 

 . އަށް ތަބާ ނުވެވި ކަމަށް ނިންމިދާނެއެވެރެލެވަންސްއޮތީ މެކްސިމް އޮފް 
 

ޔަގީން ) ނޭގި ނަމަވެސް(އަހަރުމެނަށް ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި އެންމެންވެސް މި މެކްސިމް އަށް ތަބާ ވާނެ ކަމަށް 
މާނައެއް ވާނޭ ކަމަށް ގަބޫލު /ގައި ފޮރުވިފައި ވާ ބޭނުމެއްމިފަދަ ނުގުޭޅ ޖަވާބެއް ލިބުމުން އޭ، ކުރެވޭ ވަރުން

 ...މަޢުޟޫޢު ބަދަލު ކޮށްލުމަށް ނުވަތަ ސަމާސާ ކުރުމަށް ކަމެއް އޮޅުވާލުމަށް، މިސާލަކަށް . ކުރެވެއެވެ
 

)ތަރުތީބު(މެކްސިމް އޮފް މެނަރ 
 

 ތަރުތީބަކުން އެންމެ އެކަށީގެންވާންވާނީ އަތުރަމި މެކްސިމްގައި ބުނަނީ ދައްކާ ވާހަކައިގައި އެކުލެވޭ މަޢުލޫމާތު 
 .އަޑު އަހާ މީހާ އަށް އޮޅުންނާރާ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަމަށެވެ، ސާފުކޮށް

 
 :މިސާލު

 އޭ އެއްކަލަ ދުވަހު ގެނައި ގުޅަ ހަދާ ގޮތޮ ކިޔައިދީ ބަލަ: އަނީސާ
ނޑު ޖެހޭނެ ވަރަށް ރަނގަޅަށް މޮޑެލަން... ހޫނ : ނަސީމާ އި އެއްކޮށްލަން ފެނާ ތެލާ  އަޅާފަ. ފުށްގަ

ނޑު ބައި ކުރާނީ ބައި އިންޗި ހުންނަވަރުގެ ގުޅަ ތަކަކަށް. ޖެހޭނެ ފުށް ފުރާނަންވާނީ ލޮނު ފޯޑަރު ކޮޅާ . ފުށްގަ
 .ކޮންމެ ފުށް ގުޅައެއް ތެރެއްށް މަސްގުޅައެއް ލާަފ ބަންދުކޮށްލާނީ. ތެއްލާނީ ގަދަ ގިނީގަ. އެކުގަ
 

ކޮންމެ .  މިގޮތަށް ކަމެއް ކުރަންވީ ގޮތެއް ކިޔައިދޭ އިރަކު ނޫނެވެތަރުތީބުކުރުން މުހިންމު ވަނީ ހަމަ އެކަނި
 . ބަހައްގައިވެސް ޑިސްކޯސްގައި މަޢުލޫމާތު އެތުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ވަކި ހަމަތަކެއް ހުރެއެވެ
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 އެންމެ އާންމު މަޢުލޫމާތުން ފަށައިގެން ހަނިކުރަމުން އެއެއްޗެއް ސިފަ ކޮށްދިނުމުގައި /ތަނެއްމިސާލަކަށް، 
 .ބަހުގައި ބަރު އަޅާ ކަމެކެވެބަސްއެއްޗެއްގެ ޚާއްސަ ސިފަތަކަށް ދިއުމަކީ ވަރަށް ގިނަ /ތަނެއް
 

ނެނީ އެ ޤަޢުމުގައި ހިމެ. ފީޖީ އަކީ ޓޮންގާ ބަހުން ރަށެވެ.  ޖަޒީރާ ރަށެވ322ެއެ ޤަޢުމުގައި ހިމެނެނީ މުޅިއަކު 
ނޑު ދެ ރަށެވެ އޮންނަނީ ވަނުއާޓޫ ގެ ފީޖީ . ށުގައެވެ ރ106ަމީގެތެރެއިން މީހުން ދިރިއުޅެނީ . މައިގަ

 ދިރި އުޅެނީ 87%ޤަޢުމުގެ އާބާދީގެ . ހުޅަނގަށް އަދި ޓުވާލޫ ގެ ދެކުނަށް ވާ ގޮތަށެވެއިރުމައްޗަށް، ޓޮންގާ ގެ 
ފީޖީ، ރަސްމީ ނަމުން ނަމަ ދަ . އެވެ' ވިތީ'މި ލަފުޒުގެ އަސްލަކީ ފީީޖ ބަހުން ރަށަށް ކިޔާ . މި ދެ ރަށުގަ އެވެ

ނޑުގައި އޮންނަ ޖަޒީރާ ޤަޢުމެކެވެ އޮފް ފީޖީ އައިލެންޑްސް އަރިޕަބްލިކް މީގެ އިތުރުން . ކީ ދެކުނު ޕެސިފިކް ކަ
 . އާއި ވަނުއާ ލެވޫ އެވެއެއީ ވިތި ލެވޫ .  ރަށް އެ ޤަޢުމުގައި ވެއެވ522ެކުދިކުދި 

 
 އެއްޗެއް ދޭހަނުވުމަކީ އޮޅުންއަރާ ބުނަން އުޅޭމެކްސިމް އޮފް މެނަރ އަށް ތަބާ ނުވަންޏާ އަޑު އަހާ މީހާ އަށް 

 .ވަރަށް ގާތް ކަމެކެވެ
 

 :މިސާލު
 

 ނެގީ ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ 5އޭނާ . އޭނާ ދިޔައީ މުލަކަށް
 

 . އެމީހުން ކައިވެނި ކޮށްފި. ދެކުދިންއެމީހުނަށް ލުބުނީ އެއްމާބަނޑު 
 

 
)ތެދު(މެކްސިމް އޮފް ކުވަލިޓީ 

 
އިރު ދައްކަން ވާނީ ތިމާ އަށް އެއީ ތެދު ކަން އެނގޭ، މި މެކްސިމް ގައި ބުނާ ގޮތުން ވާހަކަ އެއް ދައްކާ 

 .އެކަމުގެ ދަލީލު ދެއްކޭނެ ފަދަ ވާހަކަ އެކަންޏެވެ
 

 :މިސާލު
 

 .ޔެ އަކީ ވައް އެއްޗެއްދުނި
 

 .އޭނާ ލައިގެން އެ ހުރީ ކަޅުކުލައިގެ ގަމީހެއް
 

 .މި ވަގުތު ވާރެއެއް ނުވެހޭ
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އެކްސްޕްރެސިވްސް ނުވަތަ (ރެޕްރެސެންޓަޓިވް ސްޕީޗް އެކްޓް މި މެކްސިމް އަށް ތަބާވެވޭނީ ހަމަ އެކަނި 
. ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، މިއީ އެންމެ މުހިއްމު މެކްސިމް އެވެ) ޑައިރެކްޓިވްސް ގެ ދޮގު ތެދު ބަލާނީ ކިހިނެތް؟

ޓީ އަށް އެހެނީ އެހެން ހުރިހާ މެކްސިމް އަކަށް ތަބާ ވެގެން ދައްކާ ވާހަކަ އެއްގައި ވެސް މެކްސިމް އޮފް ކުވަލި
 . އެ ދެކެވުނު ވާހަކަ އަކީ ބޭކާރު އެއްޗެކެވެ) އެއީ ތެދު ވާހަކަ އެއް ނޫން ކަމަށް ވަންޏާ(ތަބާ ނުވަންޏާ 

 
ދޮގު ހެދުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަނީ◌ީ މި މެކްސިމް އަށް އެންމެންވެސް ތަބާ ވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ، އަނެއްކޮޅުން
 އޮންނާތީ

 
 

 :ޚުލާސާ ކޮށް
 

 ވަންޓިޓީމެކްސިމް އޮފް ކު
 މަޢުލޫމާތު ދިނުން -
 .އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން މަޢުލޫމާތު ނުދޭށެވެ -
 .އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ގިނައިން މަޢުލޫމާތު ނުދޭށެވެ -
 

 މެކްސިމް އޮފް ރެލެވަންސް
 ގުޅޭގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކުން -
 .ވާހަކަ ދެކެވޭ މަޢުޟޫޢާއި ގުޅޭ ވާހަކަ ދައްކާށެވެ -
 

  މެނަރމެކްސިމް އޮފް
 އޮޅުން ފިލާ ގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކުން -
 .އޮޅުން ނާރާނެ ހެން ތަރުތީބުން މަޢުލޫމާތު ހުށައަޅާށެވެ -
 .އޮޅުން ނާރާނެ ހެން ސާފު ޢިބާރާތުން ވާހަކަ ދައްކާށެވެ -
 

 މެކްސިމް އޮފް ކުވަލިޓީ

 ތެދުބަސް ބުނުން -
 .އެއީ ތެދުކަން ޔަގީން ނުވާ ވާހަކަ ނުދައްކާށެވެ -
 .ލީލު ދެއްކެން ނެތް ވާހަކަ ނުދައްކާށެވެއެކަށީގެންވާ ދަ -
 
 


