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ތަޢާރަފު:   .1

ޖުމުލައިގައި ނަންއިތުރު ތަރުތީބު ކުރާގޮތުގެ ސަބަބުން ޖުމުލައިގެ މާނައަށް ވަރަށް ބޮޑު އަސަރުތަކެއް ކުރެއެވެ. ދޭން    

ބޭނުންވާ މެސެޖު ނޫން މެސެޖްތަކެއް ދެވި ވާހަކައިގެ މާނަ އޮޅޭގޮތްވެއެވެ. ޖުމުލައިގެ މާނަ އޮޅޭގޮތް ވަނީ ޖުމުލަ އެކުލަވައިލުމުގައި 

ނަން އިތުރުތަކަށް ސަމާލުކަން ނުދެވޭތީ ކަމަށް ޢަބުދުهللا ޞާދިގު )2009( ހާމަކުރައްވައެވެ. އެހެންކަމުން ޖުމުލައިގައި ނަން އިތުރު 

ބޭނުންކުރާއިރު، ނަން އިތުރު އެތުރޭ ތަރުތީބަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުންކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ މާނައިގެ 

އޮޅުންތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ނަންއިތުރު ބޭނުންކުރެވޭ ވަކި އުސޫލެއް ނުވަތަ ހަމައެއް އޮތްތޯ ދެނެގަތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއްކަމަށް 

ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. 

ނޑައެޅިފައިވާ ވަކި  މި ދިރާސާގެ މަޤުޞަދަކީ 1( ނަންއިތުރުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ "ކުލަ" ބޭނުންކުރަން ކަ   

ޖަގަހައެއް )ޕްސޮޝަނެއް( އެތްތޯ ދެނެގަތުމާއި 2( ބޭނުން ކޮންމެ ތަނެއްގައި ނަންއިތުރުގެ ކުލަ ބޭނުން ކުރުމުގެ ސަބަބުން މާނައަށް 

އަންނަ ބަދަލުތަކެއް ހުރިތޯ ދެނެގަތުމެވެ.

މިފަދަ މައުޟޫޢުއަކަށް ދިރާސާއެއްހެދުން މުހިންމުވަނީ ބަހުގެ ތަފާތު ހޯދުންތައް ހޯދަމުންދާއިރު، ދިވެހި ބަހުގައި    

ދެކޭތީއެވެ.  މުހިންމުކަމެއްކަމަށް  އެކަށައެޅުމަކީ  ހަމަތަކެއްގެމަތިން  ވަކި  ބައިތައް  މުހިންމު  ބަހުގެ  ދިރާސާތައްކޮށް  މިފަދަ  ވެސް 

ޚާއްޞަކޮށް ނަން އިތުރު އެތުރޭ ތަރުތީބުގެ ސަބަބުން މާނައަށް އަންނަ އޮޅުންބޮޅުމުން ސަލާމަތްވުމަށް އިތުރު މަގެއް ކޮށޭނެތީއެވެ. 

ލިބި،  ލިޔުންތެރިންނަށް  ދަރިވަރުންނަށާއި  ފަސޭހައެއް  މިންވަރެއްގެ  ކޮންމެވެސް  ތަރުތީބުކުރުމުގައި  ލަފުޒުތައް  ޖުމުލައިގައި  އަދި 

ނަން  ފޮތްތަކުގައި  ގަވައިދު  ބަހުގެ  ދިވެހި  އިތުރުން  މީގެ  ދާނެތީއެވެ.  އިތުރުވެގެން  ޔަގީންކަން  އޮންނަ  ލިޔުންތަކާމެދު  ލިޔެވޭ 

އިތުރުގެ ތަރުތީބާމެދު ވާހަކަދެއްކިފައި ނެތުމާއި، އަދި ދިވެހި ބަހުގެ ނަންއިތުރާމެދު މިފަދަ ޚާއްޞަ ދިރާސާއެއް ކޮށްފައި ނުވުމީ 

މިފަދަ ދިރާސާއެއްކުރަން މުހިންމުވި ސަބަބެކެވެ. އަދި މިއީ ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ބަހެއްގައިވެސް ނަންއިތުރު ތަރުތީބުވާ ވަކި އުސޫލެއް 

އޮންނަކަމަށް ރިޗާޑް ސްޕްރޯޓް އާއި ޝިހް ޗިލިން )1991( ވިދާޅުވެފައިވާއިރު އެވިދާޅުވާ އުސޫލު ދިވެހި ބަހުގައި ހޯދިފައިނުވުމީ 

މިފަދަ ދިރާސާއެއް ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު "ގެޕެއް" ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން މިދިރާސާކުރެވޭ ސުވާލަކީ ނަންއިތުރުގެ 

ޖުމުލައިގައި  ނަންއިތުރު،  ދޭހަކޮށްދޭ  "ކުލަ"  ހަމައެކަނި  ހަނިކޮށްލުމަށްފަހު  ނަންއިތުރު  ސިފަބަޔާންކުރާ  ބޭނުންކުރެވޭ  ގޮތުގައި 

ހިމަނަންޖެހޭ ވަކި ޖަގަހައެއް އޮތްތޯ ދެނެގަތުމުގެ މައްޗަށެވެ. 
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2. ލިޓްރެޗަރރިވިއު

2.1 ނަންއިތުރުގެ ތާރީޚް

އިހުގެ ބައެއް މީހުންނަށް ހީވެފައި އޮތީ ނަންއިތުރު ކުލާހަކީ އިންސާނުންގެ ހުރިހާ ބަހެއްގައި ހިމެނޭ އެއްޗެއް    

ނޫންކަމެވެ. އަދި  ރޮބަޓް ޑިކްސަން )1977( ގައި ކުރި ދިރާސާއެއްގައި އެނގިފައި އޮތީ ބައެއް ބަސްބަހުގައި ނަންއިތުރުގެ ބައިތައް 

އެއްގޮތަކަށްވެސް ނޯންނަކަމެވެ. އެކަމަކު މިދިޔަ ބައިގަރުނު ތެރޭ ކުރި ދިރާސާތަކުން އެނގިފައިވަނީ ނަންއިތުރުގެ ކުލާހެއް ކޮންމެ 

ވަކިކުރަން  އެބައިތައް  އައިޚެންވެލްޑް، 2006(. ނަމަވެސް  އެލެގްޒެންޑްރާ  އާއި  )ރޮބަޓް ޑިކްސަން  ބަހެއްގައިވެސް އޮންނަކަމެވެ 

ބައެއް ބަސްހުގައި ވަރަށް އުނދަގުކަން ފާހަގަކުރެވިފައި ވާކަމަށާއި އެގޮތުން މެކްސިކޯގެ ޓޮޓޭނެކް ބަސްބަހުގައި އާއްމުކޮށް ނަންއިތުރު 

ފާހަގަކުރާ ހަމަތަކުން ބަލައިގެން ނަންއިތުރު ފާހަގަކުރެވެން ނުހުންނަކަމަށް ޕައުލެޓް ލެވީ )1987( ވިދާޅުވެއެވެ. 

ފޮތްތަކުގައި  ގަވައިދު  ދުވަސްވީ  އެންމެ  އޮތް،  ފެންނަން  މިހާތަނަށް  ދިވެހިބަހުން  ބަލާއިރު،  ބަހަށް  ދިވެހި    

ނޑު ބައިތަކުގެ ތެރޭން ބައެއްކަމުގައި އެކަށައަޅައި ހިމަނާފައެއް ނުވެއެވެ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް  ނަންއިތުރަކީ، ދިވެހި ބަހުގެ މައިގަ

)1994( ވިދާޅުވަނީ ދިވެހި ބަހުގެ ގަވައިދާ ބެހޭގޮތުން މިހާތަނަށް ފެންނަން އޮތް އެންމެ ދުވަސްވީ ލިޔުމަކީ މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން 

)ނައިބުތުއްތު( ލިޔުއްވާފައިވާ "ތަޤުވީ މުއްލިސާން" އާއި "ތާނަ ލިޔުމުގެ ގަވައިދު" ކަމަށެވެ. އޭނާ ލިޔުއްވި ދެ ފޮތުންކުރެ ފޮތެއްގައި 

 )1994( ޖަމީލު  މުޙައްމަދު  ނުވާކަމަށް  ދެއްވައިފައި  ބަޔާނެއް  އެބައިތަކަށް  ނޑައަޅުއްވައި  ކަ ނޑުބައިތަކެއް  މައިގަ ދިވެހިބަހުގެ 

ހާމަކުރައްވާފައި ވެއެވެ. ދިވެހި ބަހުގައި ނަންއިތުރުގެ ވާހަކަ އެންމެ ފުރަތަމަ ދައްކަވާފައިވަނީ މުޙައްމަދު އަމީން )1979( ލިޔުއްވި 

"ދިވެހި ބަސް ދަރިވަރުންގެ އެހީތެރިޔާ" މިފޮތުގައެވެ )މުޙައްމަދު ޖަމީލް، 1994(. 

2.2 ނަންއިތުރަކީ ކޮބާ؟

ކޮންމެ ބަހެއްގައި ވެސް ކަމާއި ނަމުގެ ބައިތައް ހުންނަގޮތަށް ނަންއިތުރުގެވެސް ތަފާތު ބައިތައް ހުރެއެވެ. ނަމަވެސް    

ތަފާތު ބަސްބަހުގައި ނަންއިތުރުގެ ބައިތައް ތަފާތުވެއެވެ. ވަރަށް ގިނަ ބަސްބަހުގައިގައި ނަންއިތުރުގެ ބައި އޮންނަނީ ހުޅުވާލެވިފައިވާ 

އޮންނަ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެކަމަކު އެއީ ނަމުގެ ބައިތަކަށްވުރެ އަދި ކަމުގެ ބައިތަކަށްވުރެ ކުޑަކޮށް އޮންނަ އެއްޗެވެ. )ރޮބަޓް 
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ޑިކްސަން އާއި އެލެގްޒެންޑްރާ އައިޚެންވެލްޑް، 2006(. 

ނަންއިތުރުގެ އެންމެ ކުޑަބައެއް )ކުލާހެއް( ގައި އޮންނަނީ ގިނަވެގެން 3 ނުވަތަ 4 ނަންއިތުރެވެ. އާއްމުގޮތެއްގައި    

ނަންއިތުރުގެ ބައިތަކުގައި 10 ނުވަތަ 20 މޮނޮމޯފެމިކް )ނަމަކުން ނުވަތަ ކަމަކުން ނަގާފައިހުންނަ ނަންއިތުރު( ނަންއިތު އެކުލެވޭ 

ކަމަށާއި  ނަމަވެސް ބައެއް ބަސްބަހުގައި ހުންނަ ނަންއިތުރުގެ ކުލާސްތަކުގައި 100ށް ވުރެ ގިނަ ނަންއިތުރު ހިމެނޭކަމަށް ޓެލިމީ 

ގިވޮން )1970( ހާމަކުރައްވައެވެ. ޖިއޮން ޔޫ )1999( ހާމަކުރައްވާ ގޮތުގައި ކޮރެއާ ބަހުގެ ނަންއިތުރުގެ ޑިކްޝަރީގައި 13000 

ލަފުޒު އޮވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރަނީ 2500 ލަފުޒުކަމަށާއި މޮނޮމޯފެމިކް ނަންއިތުރު ވަރަށް މަދުކަމަށާއި އެބައި 

ވަރަށް ބޮޑަށް ބަންދުވެފައިވާ ކަމަށްވެސް ޖިއޮން ޔޫ )1999( ހާމަކުރައްވައެވެ. ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ނަންއިތުރުގެ ޢަދަދާމެދު 

ވާހަކަދައްކާފައި ނުވިނަމަވެސް ނަންއިތުރަކީ ކޮބައިކަން ވަރަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ވާހަކަދައްކާފައި ވެއެވެ. 

ނަމަކަށް އިތުރު ސިފައެއް ގެނެސްދޭ ބަހަކީ ނަންއިތުރު ކަމަށް މުޙައްމަދު އަމީން )1979( އާއި ދިވެހިބަހާއި    

ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު )2004( ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، މުޙައްމަދު ޖަމީލް )1969( ވިދާޅުވަނީ ނަމަކަށް އިތުރު ސިފައެއް 

ގެނެސްދޭ ބަހެއް )ލަފުޒެއް( ގެ އިތުރުން، ނަމަކަށް އިތުރު ސިފައެއް ގެނެސްދޭ ބަސްތަކަކީ )ލަފުޒުތަކަކީ( ވެސް ނަންއިތުރު ކަމަށެވެ. 

އަޝްރަފު ޢަބުދުއްރަޙީމް )2006( އަދި ހަސަން ނިޒާމް )2006( ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މީހަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް 

އިތުރު ސިފައެއް ނުވަތަ ބަޔާނެއް ގެނެސްދޭ ކޮންމެ ލަފުޒެއް ވާނީ ނަންއިތުރަކަށް ކަމަށެވެ. 

ތާވަލު 1 :  ނަން އިތުރު ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބައެއް މިސާލާއި ނަންއިތުރު 

ނަންއިތުރުނަންއިތުރުގެ ހިމެނޭ ޖުމުލަ 

ކެތްތެރިއެއީ ކެތްތެރި އިންސާނެކެވެ. 1

ބޮޑުހަނިމާދޫއަކީ ބޮޑު ރަށެކެވެ. 2

އަގުހުރިއެއީ އަގުހުރި ޖަވާހިރެކެވެ. 3

ސޯސް: އަޝްރަފް ޢަބުދުއްރަޙީމް. )2005(. ސާނަވީދިވެހި 1. މާލެ: ދިވެހިރާއްޖޭގެތަޢުލީމްކުރިއަރުވާމަރުކަޒު. 

ތާވަލު:1 ގެ 1 ގައިވާ "އިންސާނާ" އެއީ މީހަކަށް މުޚާތަބުކުރެވޭ ނަމެކެވެ. އެނަމަށް އިތުރު ސިފައެއް ގެނެސް    

ދިނުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ "ކެތްތެރި" މި ލަފުޒެވެ. އެލަފުޒުގެ ސަބަބުން އެ އިންސާނާއަކީ ކެތްތެރި އިންސާނެއްކަން، ނުވަތަ 

އެސިފަ ހުރި މީހެއްކަން ހާމަވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެ "އިންސާނާ" އަށް ސިފަ ގެނެސްދިނީ އެ ނަމުގެ ކުރީގައި އޮތް "ކެތްތެރި" 
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މި ލަފުޒުންނެވެ. އެހެންވީމާ :ކެތްތެރި" މިލަފުޒަކީ ނަންއިތުރެކެވެ. ތާވަލު:1 ގެ 2 ގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ "ރަށަކީ" ތަނަކަށް ކިޔާ 

ނަމެކެވެ. އެ ތަނުގެ ބޮޑުކަން ހާމަކޮށްދިނީ އެ ނަމުގެ ކުރީގައި އޮތް "ބޮޑު" މިލަފުޒުންނެވެ. މިލަފުޒު ބޭނުން ކުރުމުން އެނގެނީ 

އެރަށުގެ ސިފައެކެވެ. އެހެންވީމާ ތަންތަން ސިފަކުރުމަށްވެސް ނަން އިތުރު ބޭނުންކުރެވެއެވެ.

ކޮންކަހަލަ،  ޖަވާހިރަކީ  މި  ނަމެކެވެ.  ކިޔާ  އެއްޗަކަށް  "ޖަވާހިރަކީ"  ބޭނުންކޮށްފައިވާ  ގައި   3 ގެ  ތާވަލު:1    

ސަބަބުން  މިލަފުޒުގެ  އެވެ.  "އަގުހުރި"  ލަފުޒު  ބޭނުންކޮށްފައިވާ  ކުރީގައި  ނަމުގެ  އަންގައިދިނީ  ޖަވާހިރެއްކަން  ކިހާފެންވަރެއްގެ 

 3 އަދި   2  ،  1 މިސާލު:  ގައިވާ  ތާވަލު:1  ޖަވާހިރުގެ ސިފައެއް ހާމަކޮށްދޭތީވެ "އަގުހުރި" އަކީވެސް ނަންއިތުރެކެވެ.  

ގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަންއިތުރުތަކުން ނަމަށް އިތުރު ސިފައެއް ގެނެސްދޭތީވެ، ނަންއިތުރަކީ މީހަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ނުވަތަ 

އެއްޗަކަށް އިތުރު ސިފައެއް ގެނެސްދޭ ލަފުޒުތަކެއްކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބައެއް ފަހަރު ނަން އިތުރުގެ ގޮތުގައި، 

ޖުމްލައިގެ ތެރޭގައި ގެނެވޭ ޢިބާރާތް ބޭނުން ކުރެވިފައި ހުންނަކަމަށް ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު )2004( 

ހާމަކުރައްވައެވެ. އަޝްރަފު އަބުދުއްރަހީމް )2006( ހާމަކުރައްވަނީ ނަން އިތުރުގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުން ކުރެވެނީ ވަކިވަކި 

ލަފުޒު އެކަނި ނޫންކަމާއި، އޭގެ ބަދަލުގައި ދިގު އިބާރާތްތައް ވެސް ބޭނުންކުރެވޭ ކަމަށެވެ. 

މީހަކު  ވަނީ،  ކޮށްފައި  ބޭނުން  އިބާރާތް  މި  ދެކެފައިވާ"  ކުރިން  އަހަރު  ދިހަ  "އަހަރެން  ގައި   1 ތާވަލު:2ގެ    

ސިފަކޮށްދިނުމަށެވެ. ތާވަލު:2 ގެ 2 ގައި "އޭނާގެ މާމަ އުޅުނު" މި އިބާރާތް ބޭނުންކޮށްފައި ވަނީ ގެއެއް ސިފަ ކޮށްދިނުމަށެވެ. ވީމާ، 

ތާވަލު 2 : ނަންއިތުރުގެ ޢިބަރާތް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބައެއް މިސާލު

ނަންއިތުރުގެ ޢިބާރާތް ޖުމުލަ

ދިހަ އަހަރު ކުރިން ދެކެފައިވާމިއީ އަހަރެން ދިހަ އަހަރު ކުރިން ދެކެފައިވާ މީހެކެވެ.1

އޭނާގެ މާމަ އުޅުނުއޭނާގެ މާމަ އުޅުނު ގެ އޭނާއެއް ނުދަނެއެވެ.2

ސޯސް: އަޝްރަފް ޢަބުދުއްރަޙީމް. )2005(. ސާނަވީދިވެހި 1. މާލެ: ދިވެހިރާއްޖޭގެތަޢުލީމްކުރިއަރުވާމަރުކަޒު. 

މި ދެ ޖުމްލައިގައި ބަޔާން ކުރެވުނު ދެ ޢިބާރާތްވެސް ބޭނުން ކޮށްފައި ވަނީ ނަން އިތުރުގެ ގޮތުގައެވެ. އެހެންކަމުން ބައެއް ފަހަރު 

ވަކިވަކި ލަފުޒުގެ ބަދަލުގައި ދިގު ޢިބާރާތްތައްވެސް ނަންއިތުރުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ.މިފަދަ އިބާރާތްތަކާމެދު 

ވާހަކަދައްކާފައި  ފޮތްތަކުގައި  ގަވައިދު  އުފެދުނުގޮތާމެދު  އިބާރާތައް  އެ  ދައްކާފައިވާއިރު،  ވާހަކަ  ފޮތްތަކުގައި  ގަވައިދު  ބަހުގެ 

ނުހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. 



)SOC601( ިސްޓްރަކްޗަރ އޮފް ދިވެހ ނަންއިތުރުގެ ގޮތުގައި "ކުލަ" ބޭނުންކުރާއިރު އޮންނަ ތަރުތީބު 
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2.3 ދިވެހި ބަހުގެ ނަންއިތުރުގެ ބާވަތްތައް

ގައިވާ   1 ގެ   3 ތާވަލު  އެއީ  ބަޔަކަށެވެ.   3 ބައްސަވަނީ  މާހިރުން  ބަހުގެ  ދިވެހި  ބާވަތްތައް  ނަންއިތުރުގެ    

ސިފަބަޔާންކޮށްދޭ ނަންއިތުރާއި، ތާވާލު 3 ގެ 2 ގައިވާ މިންވަރު އަންގައިދޭ ނަންއިތުރާއި ތާވަލު 3 ގެ 3 ގައިވާ ވަނަ ބަޔާންކުރާ 

ނަންއިތުރެވެ. އެންމެ ޢާއްމުކޮށް ބޭނުން ކުރެވެނީ ނަމުން ދޭހަވާ އެއްޗެއްގައި ހުރި ސިފައެއް ދޭހަކޮށްދޭ ނަންއިތުރުކަމަށް ދިވެހިބަހާއި 

ސިފަ  ހަމައެކަނި  ދާނީ  ތަފުސީލަކަށް  ތެރެއިން  ތިންބައިގެ  މި  ހާމަކުރައްވައެވެ.   )2004( ޤައުމީމަރުކަޒު  ޚިދުމަތްކުރާ  ތާރީޚަށް 

ތާވަލު 3 : ނަންއިތުރުގެ ބާވަތްތައް ބެހިގެންވާ ތިންބައި

123

ވަނަ ބަޔާންކުރާ ނަންއިތުރުމިންވަރު އަންގައިދޭ ނަން އިތުރުސިފައެއް ދޭހަކޮށްދޭ ނަން އިތުރު

ތިންވަނަ މާ ދެ މާރަތްމަލެއް 

ހަތަރުވަނަ ރަށްބާރަ ރަށްބޮޑު ރަށެއް

ސަތޭކަވަނަ ކުއްޖާ ތިން ކުދިން ވިސްނުން ތޫނު ކުދިން 

ސޯސް: އަޝްރަފް ޢަބުދުއްރަޙީމް. )2005(. ސާނަވީދިވެހި 1. މާލެ: ދިވެހިރާއްޖޭގެތަޢުލީމްކުރިއަރުވާމަރުކަޒު. 

ބަޔާންކުރާ ނަންއިތުރުގެއެވެ. މިންވަރާއި ވަނަ ބަޔާންކުރާ ނަންއިތުރުގެ ތަފުސީލަށް ނުދަނީ މި އެސައިންމަންޓްގައި އެބަޔަށް ބެލުމަށް 

ހަމަޖެހިފައި ނުވާތީއެވެ. 

ތާވަލު:3 ގެ 1 ގައި ބުނެދީފައި އެވަނީ މީހުންނާއި، ތަނާއި، އެއްޗެހީގެ ބައެއް ސިފަތަކެވެ. އެގޮތުން މަލަށް    

ސިފަ ލިބިދިން ލަފުޒަކީ ކުލައެއް ކަމުގައިވާ "ރަތެ"ވެ. ރަށަށް ސިފަ ލިބިދީފައިވަނީ "ބޮޑު" މިލަފުޒުންނެވެ. ކުދީންނަށް ސިފަލިބިދިނީ 

ތަކެކެވެ.  ނަންއިތުރު  މިލަފުޒުތަކަކީ  "ވިސްނުންތޫނު"  އަދި  "ބޮޑު"  "ރަތް"،  އެހެންކަމުން  މިލަފުޒުންނެވެ.  ތޫނު"  "ވިސްނުން 

މިނަންއިތުރުތަކުން ނަމަށް ގެނެސްދެނީ ސިފައެކެވެ. 

 

2.4 ދިވެހި ބަހުގައި ނަންއިތުރު ގެނެވޭ ދިމަދިމާ

ސިފަކުރެވޭގެ  އަންނާނީ  އާއްމުކޮށް  އިތުރު  "ނަން  ގޮތުގައި  ވިދާޅުވާ   )1999( އަޙުމަދު.  ރަޝީދު  ހުސައިން    

ކުރިއަށެވެ. ފަހަތަށް އައުމަކީ ނާދިރު ކަމެކެވެ" )ޞ.62(. ނަމަވެސް ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު )2004( 
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ފަހަތަށްވެސް ނަންއިތުރު  ބައެއްފަހަރު ނަން، ސިފަކުރުމަށްޓަކައި  ނަމުގެ  ވިދާޅުވަނީ   )2006( ޢަބުދުއްރަޙީމް  އަދި އަޝްރަފު 

ބޭނުންކުރެވޭ ކަމަށެވެ. 

ތާވަލު 4 : ނަންއިތުރު ބޭނުންކުރެވޭ ޖާގައިގެ ބައެއް މިސާލު

ނަންއިތުރުނަމުގެ ފަހަތަށް ނަންއިތުރު ބޭނުންކޮށްފައިނަމުގެ ކުރިއަށް ނަންއިތުރު ބޭނުންކޮށްފައި

ރީތި ފޮތިކޮޅު ރީއްޗެވެ.1. ރީތި ފޮތިކޮޅެކެވެ.

ކުޅަދާނައެ ކުއްޖާ ކުޅަދާނަ އެވެ.2. ކުޅަދާނަ ކުއްޖެކެވެ.

ސޯސް: އަޝްރަފް ޢަބުދުއްރަޙީމް. )2005(. ސާނަވީދިވެހި 1. މާލެ: ދިވެހިރާއްޖޭގެތަޢުލީމްކުރިއަރުވާމަރުކަޒު. 

ތާވަލު 4 ގެ 1ށް ބަލާއިރު، ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަމަކީ "ފޮތިކޮޅެވެ." މިނަން ސިފަކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ    

"ރީތި" މިލަފުޒެވެ. އެހެންކަމުން "ރީތި" މިލަފުޒަކީ ނަންއިތުރެކެވެ.

ތާވަލު 4 ގެ 1 ން ފާހަގަކުރެވޭ އެއް ތަފާތަކީ އެއް ޖުމުލައިގައި ނަމުގެ ކުރީގައި ނަންއިތުރު ބޭނުންކޮށްފައިވުމާއި    

އަނެއް ޖުމުލައިގައި ނަމުގެ ފަހަތަށް ނަންއިތުރު ބޭނުންކޮށްފައި ވުމެވެ. ތާވަލު 4 ގެ 1 ގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ދެ ޖުމުލައިގައިވެސް 

"ފޮތިކޮޅު" ސިފަކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ "ރީތި" މިލަފުޒުކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ތާވަލު 4 ގެ 2 ގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަމަކީ 

ކުއްޖާއެވެ. އެނަން ސިފަކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ "ކުޅަދާނަ" އެވެ. މިއީ އެކުއްޖާގެ ސިފައެކެވެ. މިސިފަ، ނަމުގެ ކުރިއަށާއި 

ފަހަތަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އެހެން ކަމުން ހުސައިން ރަޝީދު އަހުމަދު )1999( ވިދާޅުވާގޮތާ ޚިލާފަށް ދިވެހި 

ބަހުގައި ނަމުގެ ފަހަތަށް ނަންއިތުރު އައުމަކީ ނާދިރުކަމެއްކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ. 

2.5 ނަންއިތުރު ތަރުތީބުކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ނަންއިތުރުގެ ރައްދުވާ ފަރާތަކީ، އެ އެއްޗެއްގެ ސިފައެއް ބަޔާން ކުރުމަށްޓަކައި، ނަންއިތުރު ނިސްބަތް ކުރެވޭ    

ފަރާތްކަމަށް ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު )2004( އާއި އަޝްރަފްޢަބުދުއްރަޙީމް )2006( ހާމަކުރައްވައެވެ. 

މުޙައްމަދު ޖަމީލް )1994( ވިދާޅުވަނީ ނަންއިތުރު ރައްދުވާ ފަރާތް ފާހަގަކުރުމުގައި މަގުން އެއްކިބާވެވިއްޖެނަމަ،)ރަނގަޅު ގޮތް 

ނޫން އެހެން ގޮތެއް އިޚްތިޔާރުކުރެވިއްޖެނަމަ( ވަރަށް ބޮޑެތި އޮޅުން އަރައިދާނެކަމަށެވެ. އަދި ގަސްތުކުރާ މާނަ ނޫން އެހެން މާނައެއް 

ދޭހަވާ ގޮތް ވެދާނެކަމަށްވެސް މުޙައްމަދު ޖަމީލް )1994( ހާމަކުރައްވައެވެ. 
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ތާވަލު 5 ގެ 1 ށް ވިސްނާލާއިރު، "ފަސްތޭރިޖެހި ކުޑަދޮރު" މިހެން ބުނުމުން ދޭހަކޮށްދެނީ ފަސްތޭރިޖަހާފައިވާ ކުޑަދޮރެއް   

ކަމެވެ. މި ޖުމުލައިގައި ނަމަކީ ކުޑަދޮރެވެ. އެކުޑަދޮރަށް ސިފަގެނެސްދީފައިވަނީ " ފަސް ތޭރިޖެހި " މި ނަން އިތުރުންނެވެ. ތާވަލު 

5 ގެ 2 ވަނަ ޖުމުލައަށް ވިސްނާލާއިރުވެސް ނަމަކީ ކުޑަދޮރެވެ. އެނަން ސިފަކުރުމަށް ބޭނުން ކޮށްފައިވަނީ "ތޭރިޖެހި ފަސް" މި 

ނަންއިތުރެވެ. ތާވަލު 5 ގައި ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ދެ ނަން އިތުރަށް ވިސްނާލާއިރު، " ފަސް ތޭރިޖެހި " އާއި "ތޭރިޖެހި ފަސް" ގައި 

ބޭނުން ކޮށްފައިވަނީ އެއްލަފުޒު ތަކެކެވެ. ހަމައެކަނި ތަފާތަކީ ލަފުޒު ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ތަރުތީބެވެ. ރައްދުވާ ފަރާތަށް ނަންއިތުރު 

ނިސްބަތް ކުރެވުނު ގޮތެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން މާނައަށް އެވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައެވެ. "ތޭރިޖެހި ފަސްކުޑަދޮރު" މިހެން 

ބުނުމުން ދޭހަކޮށްދެނީ، ތޭރީގެ އަދަދު ބަޔާންކުރާ، ތޭރިޖެހި ފަސް ކުޑަދޮރު ކަމެވެ. ނަމަވެސް "ފަސްތޭރިޖެހި ކުޑަދޮރު" މިހެން 

ބުނުމުން ދޭހަކޮށްދެނީ ފަސްތޭރި ޖަހާފައިވާ ކުޑަދޮރެއް ކަމެވެ. 

2.6 ނަންއިތުރު އޮންނާނީ ކޮންތާކު؟

ކުރިއަށްކަމަށް  ވިދިގެން  ދޭހަކޮށްދޭ ނަމާ  ފަރާތް  ރައްދުވާ  އޮންނާނީ ނަންއިތުރު  ގޮތެއްގައި ނަންއިތުރު  އާއްމު    

މުޙައްމަދު ޖަމީލު )1969( ހާމަކުރައްވައެވެ. މުޙައްމަދު ޖަމީލު )1969( ވިދާޅުވަނީ ދެ ނަމެއް އެކުވެގެން ހެދިފައިވާ ނަންނަމަށް 

ނަންއިތުރު ގެންނައިރު ބައެއް ފަހަރަށް، ފަހަތަށް އޮންނަ ނަމާ ވިދިގެން، ކުރިއަށް ގެނެވޭ ކަމަށެވެ. މާނައަކީ ދެނަމުގެ ދޭތެރެމެދަށް، 

ނުވަތަ މެދުތެރެއަށް ގެނެވޭކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް ފަހަރަށް ދެނަން އިސްފަސްކޮށް ގެނެވޭކަމަށެވެ. 

ހ. ތިން ފިނިފެން މާ - ފިނިފެން ތިން މާ – ތިން މާ ފިނިފެން  މިސާލު:  

ށ. ތިން އަތަރު ފުޅި – އަތަރު ތިން ފުޅި – ތިން ފުޅި އަތަރު    

ނަމަވެސް  ދެއްކިފައެވެ.  ވާހަކަ  ގޮތަކަށް  ކޮންމެވެސް  މެދު  ތަރުތީބާ  ނަންއިތުރުގެ  މިވަނީ  މިވާހަކަތަކުގައި    

ތާވަލު 5 :  ނަންއިތުރު ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބައެއް މިސާލު

ނަންއިތުރުނަންއިތުރު ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބުނުން  

ފަސް ތޭރި ޖެހިފަސް ތޭރި ޖެހި ކުޑަދޮރު 1

ތޭރި ޖެހި ފަސްތޭރި ޖެހި ފަސް ކުޑަދޮރ2ު

ސޯސް: އަޝްރަފް ޢަބުދުއްރަޙީމް. )2005(. ސާނަވީދިވެހި 1. މާލެ: ދިވެހިރާއްޖޭގެތަޢުލީމްކުރިއަރުވާމަރުކަޒު. 
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ތަރުތީބުވާއިރު، ނަންއިތުރުގެ ވައްތަރުތަކާމެދު އެއްވެސްގޮތަކަށް ވާހަކަ ދެއްކިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެކަން ފާހަގަކުރައްވާ 

ޢަބުދުهللا ޞާދިޤު )1993( ވިދާޅުވަނީ ދެނަމެއް އެކުވެގެން ހެދިފައި ހުންނަ ނަންނަން ސިފަކުރުމަށް، އަދަދު ބަޔާންކުރާ ނަންއިތުރު 

4 ގޮތަކަށް ގެނެވޭ ކަމަށެވެ. ޢަބުދުهللا ޞާދިޤު )1993( ފާހަގަކުރައްވަނީ އަދަދު ބަޔާންކުރާ ނަންއިތުރު ގެނެވިދާނެ ގޮތްތަކެކެވެ. 

އެގޮތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

މިސާލު: ފިނިފެން ތިން މާ  ފަހަތަށް އޮންނަ ނަމުގެ ކުރިއަށް       .1

މިސާލު: ތިން މާ ފިނިފެން  ދެނަން އިސްފަސްކޮށްގެން އެނަމުގެ ކުރިއަށް      .2

މިސާލު: ތިން ފިނިފެން މާ  ދެ ނަމުގެވެސް ކުރިއަށް        .3

މިސާލު: ފިނިފެންމަލުގެ ތިން މާ  ބާވަތް ބަޔާންކުރުމާއެކު ފަހަތަށް އޮންނަ ނަމުގެ ކުރިއަށް    .4

ފާހަގަކުރެވެނީ މުޙައްމަދު ޖަމީލު )1969( ވިދާޅުވި 3 ގޮތުގެ އިތުރުން، އިތުރު އެއް ގޮތް ޢަބުދުهللا ޞާދިޤު    

)1993( ހާމަކުރައްވާފައިވާކަމެވެ. ނަމަވެސް އިތުރުވާ ގޮތަކީ ތަކުރާރުވުމެއްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އެއީ " ފިނިފެން ތިން މާ" އޭ 

ނޑަށް  ބުނުމާ "ފިނިފެންމަލުގެ ތިން މާ " އޭ ބުނުމުން، އެ ދެ ބުނުމުގައިވާ ގަވައިދުގެ ބައިތައް ތަރުތީބުވުމުގައި ބުނުމުގެ އޮނިގަ

އެއްވެސް ތަފާތެއް ނާންނާތީއެވެ. އެހެންކަމުން މިސާލުތަކުގައިވާ 1 ވަނަ ގޮތާއި 4 ވަނަ ގޮތަކީ އެއްގޮތެއްކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. 

ގަވައިދު ފޮތްތަކުގައި މިފަދަ ގިނަ މިސާލުތަކަށް ވާހަކަދައްކާފައިވާއިރު، ނަންއިތުރު އެތުރި ތަރުތީބުވާ ގޮތާމެދު    

ވާހަކަދައްކާފައި ނުހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. 

ތަފާތު ބަސްބަހުގައި ނަންއިތުރު ތަރުތީބު ކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާމެދު ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބަހުސްކުރެވިފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް 

އަދިވެސް އެންމެ ރަނގަޅަށް އެކަން އޮޅުންފިލާފައި ނުވިނަމަވެސް އިނގިރޭސި ބަހުގައި ވަރަށް ހަރުދަނާ ތަރުތީބެއް ބައެއް ނަންއިތުރަށް 

އޮންނަކަމަށް އެލެގްޒެންޑަރ ތިއޮޑޯރެކްސްކޫ )2006( ހާމަކުރައްވައެވެ. 

Vegetarian Raussian lawyer .ނ

# Raussian vegetarian lawyer .ރ

މި ދެ ގޮތް )ނ އަދި ރ( ންކުރެ ނ. ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް މިގޮތަށް ތަރުތީބު ކުރަނީ    

ކޮންކަހަލަ ނަންއިތުރުތަކެއް؟ އަދި ކިހިނެއް؟ އަދި ކީއްވެ؟ މި ސުވާލުތަކާ މެދު އަދިވެސް ބަހުސް ކުރެވެމުންދާކަމަށް އެލެގްޒެންޑަރ 

ތިއޮޑޯރެކްސްކޫ )2006( ހާމަކުރައްވައެވެ. 
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ރިޗާޑް ސްޕްރޯޓް އާއި ޝިހް ޗިލިން )1991( ހާމަކުރައްވާ ގޮތުގައި ނަންއިތުރުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ފެންވަރު    

)ކޮލިޓީ( ބަޔާންކޮށްދޭ ލަފުޒު، ނަންއިތުރުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ބޮޑުކުޑަމިން )ސައިޒު( ގެ ލަފުޒުތަކުގެ ކުރިއަށް އަންނަން ޖެހެއެވެ. 

ބައްޓަން )ސޭޕް( އަންގައިދޭ ލަފުޒުތައް އަންނާނީ އޭގެ ފަހަތަށެވެ. ކުލަ އަންގައިދޭ ލަފުޒުތައް ގެނެވެނީ އެއަށްފަހު އެވެ. މިއީ ހުރިހާ 

ބަހެއްގައިވެސް އޮންނަ އުސޫލެވެ )ރިޗާޑް ސްޕްރޯޓް އާއި ޝިހް ޗިލިން، 1991(. މިގޮތަށް ނަންއިތުރު ތަރުތީބުވާކަމަށް އަރޓެމިސް 

އެލެގްޒިއެޑޫ )2001( އާއި ޑެނިސް ބުޗާޑް )2002( އާއި ޕީޓަރ ސްވެނޯނިއަސް )2008( ވެސް އެއްބަސްވެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ. 

ތާވަލު 6 :  އިނިރޭސި ބަހުގައި ނަންއިތުރު ތަރުތީބުވާ އުސޫލު

ކޮލިޓީ< ސައިޒް< ޝޭޕް< ކުލަ < ޕްރޯވިނަންސް )ނިންބަތްވާ އަސްލު(

ސޯސް: މިން ޖޫ ކިމް. )2014(. އެޖްކްޓިވް އޯޑަރިން : އަ ވިއު ފްރޮމް ކޮރެއަން. ސޮމާވެލީ: ސްކޭންޑިލާ ޕްރޮސީޑިންގ ޕްރޮޖެކްޓް. 

ބަހުގައިވެސް  ކޮރެއާ  ގޮތުގައި  ވިދާޅުވާ   )2010( ސިންކޫ  ގޫގްލޭލްމޯ  ކުރެއްވުމަށްފަހު  ދިރާސާ  ބަސް  ކޮރެއާ    

ނަންއިތުރުތައް  ޖަހައިގެން  ކޮމާ  ނަމަވެސް  ގޮތަށެވެ.  އެއް  ތަރުތީބާ  )ތާވަލު:7ގައިވާ(  އެވާ  މަތީގައި  ތަރުތީބުވަނީ  ނަންއިތުރު 

ވަކިކުރާނަމަ މަތީގައިވާ ތަރުތީބާ އެއްގޮތަށް ނުލިނުނަމަވެސް އެއީ ކޮށި ގޮތެއްކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރެވޭކަމަށް މިން ޖޫ ކިމް )2014( 

ބޭނުންވާ  ބުނެދެން  ނަންއިތުރުން  އެ  ތަރުތީބުކުރުމުން  ނަންއިތުރު  އެއްގޮތަށް  ނިޒާމާ  މި  ބަހުގައި  އިނިގރޭސި  ހާމަކުރައްވައެވެ. 

ކުރެއްވި   )2012( ހިލް  ފްލެކްސް  ކަމަށް  ދެނެގަނެވިފައިވާ  )އެކިއުރޭޓްކަމާއެކު(  ބަރާބަރަށް  އިންސައްތަ  މާނައިގެ 73  ފުރިހަމަ 

ދިރާސާއަކަށްފަހު ހާމަކުރައްވާފައި ވެއެވެ. 
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މެތަޑޮލޮޖީ  .2

 

މިއީ ދިވެހިބަހުގައި ނަމުގެ ކުރިއަށް، ގެނެވޭ ސިފަބަޔާންކޮށްދޭ ނަންއިތުރުތަކުގެ ތެރެއިން "ކުލަ" ބަޔާންކޮށްދޭ    

ނަންއިތުރު އަންނަ ވަކި ޖާގައެއް އެތްތޯ ދެނެގަތުމަށް ކުރެވޭ ދިރާސާއެއް ކަމަށްވާތީ މި ދިރާސާގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާނީ މިކްސްމެތަޑެވެ. 

ނޑައެޅުނު ވަކި ފޮތްތަކުން އެންމެ ފުރަތަމަ  ކޮލިޓޭޓިވް ކޮށާއި ކްއެންޓިޓޭޓިވްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިދިރާސާގައި ސާމްޕަލް ނެގީ ކަ

ދިމާވާ، "ބޭނުންވާ ޝަރަޠު" ހަމަވާ ސާމްޕަލް ނަގާ އުސޫލުންނެވެ.  

މިދިރާސާގެ ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރީ ވާހަކަފޮތްތަކުން ނެގި ޖުމުލަތަކެކެވެ. މި ގޮތް ޚިޔާރުކުރީ އެއީ އެންމެ    

ޑިކްސަން،  ރޮބަޓް  ވައްތަރުކަމަށް  އެއް  ބޭނުންކުރާ  ގޮތްގޮތަށް ނަންއިތުރު  ތަފާތު  އެންމެ  އަދި  ބޭނުންކުރާ  ގިނައިން ނަންއިތުރު 

ބަލާއިރު  ހޯދަން  ނަންއިތުރުތަކެއް  ވައްތަރެއްގެ  ވަކި  ސީދާ  ވުމާއި  ހާމަކުރައްވާފައި   )2006( އައިޚެންވެލްޑް  އެލެގްޒެންޑްރާ 

އެހެން ޖޯންރާތަކުގެ ލިޔުންތަކުން މިކަންކުރަން އުނދަގޫވެދާނެ ކަމަށްޓަކައެވެ. މި ދިރާސާގެ ސާމްޕަލް ނެގީ ޕާޕޯސިވް ސާމްޕަލިން 

ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. ޕާރޕޯސިވް ސާމްޕަލްނެގީ ރިސާޗްކުރާ ފަރާތަށް އެ މައުލޫމާތު އެނގިގެން ވަކި ކަމެއް ހޯދުމަށް، ވަކިވައްތަރެއް 

ނޑައެޅިގެން ނެގެމުންދާ ސާމްޕަލިންއެއްކަމަށް ބުރުސް އެލް ބަރގް )2004( ވިދާޅުވާތީ އެވެ. މިގޮތުން ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާނީ  ކަ

ރާއްޖޭގައި ވާހަކަ ލިޔުމުގެ ފަންނުގައި މަޝްހޫރު 4 ލިޔުންތެރިޔަކު ލިޔެފައިވާ 4 ފޮތުންނެވެ. ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ނެނީ 15 

ޖުމުލައެވެ. އެ 15 ޖުމުލަ ޖަދުވަލު 1 ގައި ވާނެއެވެ. ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި 15 ޖުމުލަ ނެގީ ވަގުތާއި ހާލަތަށް ބަލައި އަދި ދިރާސާ 

ލިޔުމަށް ދީފައިވާ ދިގުމިނަށް ބަލައި އެހާ ބޮޑު ސާމްޕަލްއެއް ނަގައިގެން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް މަޝްވަރާ ނުކުރެވިދާނެ ކަމަށްޓަކައެވެ. 

މިގޮތުން ނަގާފައިވާ ޖުމުލަތަކާއި ނެގި ފޮތްތަކާއި އެފޮތްތައް ލިޔުއްވި ބޭފުޅުން އެނގޭނެ މަޢުލޫމާތުގެ ޗާޓެއް ޖަދުވަލު 2 ގައި 

ވާނެއެވެ. 

ފޯމު  ތައްޔާރުކުރެވުނު  އެއްކުރުމަށް  މައުލޫމާތު  ލިޔުންތަކުން  ބޭނުންކުރީ  ކަލެކްޓްކުރުމަށް  ޑޭޓާ  މިދިރާސާގައި    

)އެޕެންޑިކްސ3ް( އެވެ. މިގޮތުން އިޚްތިޔާރުކުރި ވާހަކަތައް ވާހަކަ ކިޔަމުންގޮސް ނަންއިތުރެއް ދިމާވުމުން އެފޯމުގައި ނަން އިތުރު 

ނަން  ސީދާ  ތަކުގައި  ޖުމުލަ  ސާމްޕަލްތަކުގައިވާ  ނެގި  ގޮތުގައި  ޑާޓާގެ  ގެންދެވުނެވެ.  ފުރަމުން  ފޯމު  ނޯޓްކޮށް  ޖުމުލަ  ހިމެނޭ 

އިތުރުހިމެނޭކަން ޔަގީންކުރުމަށާއި އަދި އެޖުމުލަތަކަކީ ގަވައިދުގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ޖުމުލަތަކެއްކަން ޔަގީންކުރުމަށް ބަހުގެ 

ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަދެއްކުނެވެ. 
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ކޮންސްޓިޓުއެންޓްތައް  )ޖުމުލަތަކުގެ(  ޑާޓާތަކުގެ  ނެގުނު  ދިރާސާއަށް  އެނަލައިޒުކުރުމަށްޓަކައި  ޑޭޓާ  އެއަށްފަހު،    

)ބައިތައް( ވަކިކުރުމަށްޓަކައި ޓްރީޑައިގްރަމްތަކެއް ކުރެހުނެވެ. މިގޮތުން ކުރެހުނު ގަސްހޫލަތައް ޖަދުވަލ4ު- ގައި ވާނެއެވެ. މިގޮތާ 

މެދު ޑޭވިޑްކްރިސްޓަލް )2008( ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޓްރީޑައިގްރަމަކީ ޖުމުލައިގެ ބައިތައް ދެނެގަނެވި އަދި އެ ބައިތައް ތަރުތީބުވާ 

ގޮތް، ގްރެފިކްކޮށް ދައްކައިދޭ ކުރެހުމެއް ކަމަށެވެ. މިގޮތް އިޚްތިޔާރުކުރުމުގެ ސަބަބުން ޖުމުލައިގައި ހިމެނޭ ބައިތައް ދެނެގަނެވި، 

ޖުމުލައިގައި ނަންއިތުރު އަންނަ ދިމަދިމާ ފާހަގަ ކުރެވި، އަދި ނަންއިތުރުތައް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. 

ކުރެހުނު ގަސްހޫލަތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު ނަންއިތުރުގެ ގްރޫޕްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮލިޓީއާއި ކުލަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ    

މިސާލުތަކާއި ސައިޒާއި ކުލަ ބަޔާންކޮށްކޮށްފައިވާ ނަންއިތުރުގެ މިސާލުތައް ވަކިކޮށް ތާވަލުތަކަކަށް އެޅުނެވެ. އަދި އެ ތާވަލުތައް 

ދިރާސާކޮށް އެނަލައިޒްކޮށް، ހޯދުންތަކެއް ހޯދައި، ތާވަލާއި ޗާޓުން އެ ހޯދުންތަކާއި ލިޓްރެޗަރަރ ރިވިއުގައި ބޭނުންކުރި މަޢުލޫމާތާ 

އަޅާކިޔައި ބަހުސްކޮށްފައިވާނެއެވެ. އަދި ނިންމުންތަކެއް ނިންމައި، އެ ނިންމުންތަކުގެ އަލީގައި ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހަޅައިފައިވާނެއެވެ. 

މިދިރާސާ ވެލިޑް އަދި ރިލައިބްލް ދިރާސާއަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ސާމްޕަލް ނަގާފައިވަނީ ދިވެހިބަހުން މަދުވެގެން 3 ފޮތް ލިޔުއްވައި 

ތާރީޚަށް  ބަހާއި  ދިވެހި  ނުވަތަ  އެކެޑަމީ  ދިވެހިބަހުގެ  ހިމަނާފައިވާނީ  އަދި  ލިޔުންތެރިންނެވެ.  މަޝްހޫރު  ކުރައްވާފައިވާ  ޝާއިޢު 

ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން ނެރުއްވާފައިވާ ފޮތްތަކެވެ. މިފަދަ ލިޔުންތެރިން އިޚްތިޔާރުކުރީ ކުރެވޭ މަސައްކަތް ބިނާވަނީ ދިވެހި 

ބަހުގެ ނަންއިތުރަށް ކަމަށްވާއިރު، އެ ނަންއިތުރު ބޭނުންކުރާ ހަމައާ ޚިލާފަށް ބޭނުންކުރާ ލިޔުންތެރިއަކު ނަގައިގެން މިކަންކޮށްފިނަމަ 

މިދިރާސާގެ ނަތީޖާއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރެއްކޮށްފައިނެތީ އެކަމުން ދުރުހެލިވުމަށެވެ. 
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3. ހޯދުންތަކާއި ޑިސްކަޝަން

ދިވެހި ބަހުގައި ނަން އިތުރު ތަރުތީބުވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ތަރުތީބުވާ އެއް ގޮތަކީ ތާވަލު 7 ން އެ ފެންނަ ގޮތްކަމަށް    

ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. އެއީ ނަމުގެ ކުރިއަށް ނަންއިތުރު ތަރުތީބުކުރުމެވެ. 

ތާވަލު 7 :  ނަން އިތުރުތައް ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާ ގޮތް 

ތަރުތީބުވާ ގޮތް ނަންއިތުރުތައް ބައިކުރެވިފައި 

ކުލަ +  ކޮލިޓީ - ނަންހުދުކުލައިގެ / އަތްބުރި / ގަމީހެއ1ް

ކުލަ +  ކޮލިޓީ - ނަން ކަޅުކުލައިގެ / އަދާރަސަމް / ލިބާހެއ2ް

ކުލަ +  ކޮލިޓީ - ނަން ކަޅުކުލައިގެ / ޕާކިސްތާން / ހެދުމެއް 3

ކުލަ +  ކޮލިޓީ - ނަންކަޅުކުލައިގެ / ފާސްކުރި / ހެދުންކޮޅެއ4ް

ކުލަ +  ކޮލިޓީ - ނަންފައުނު ކުލައިގެ / ރީތި / ކުޑަކަޅުވ5ާ

ކުލަ +  ކޮލިޓީ + ކޮލިޓީ - ނަންމަޑުނޫކުލައިގެ / ފަށުވި / ފާސްކުރި / ހެދުންކޮޅ6

ތާވަލު 7 ގައިވާ ނަންއިތުރުގެ ގްރޫޕްތައް ތަރުތީބުވެފައިވަނީ ނަމުގެ ކުރިއަށެވެ. ނަމާ އެންމެ ކައިރީގައިވަނީ ކޮލިޓީ    

ހާމަވާ ނަން އިތުރެވެ. ކޮލިޓީ ކަމަށް ބަލާފައި އެވަނީ އެ އެއްޗެއްގައި ހުރި ގޮތެއް ނުވަތަ ވައްތަރެއް އެއިން އަންގައިދޭތީ އެވެ. 

މިގޮތުން ޖުމުލަ 1 ގައިވާ "އަތްބުރި" އިން އެއީ ކޮން ވައްތަރެއްގެ ގަމީހެއްކަން ބުނެދެއެވެ. އަތްދިގު ގަމީހެއް ނޫންކަން ހާމަކޮށްދެއެވެ. 

ޖުމުލަ 2 ގައިވާ "އަދާރަސަމް" އޭ ބުނުމުން އެއީ ވަކިތާކުން ގެންނަ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ފޮއްޗެއްކަން ހާމަކޮށްދެއެވެ. އުޔާއި 

ފަށުވިން ވިޔެފައި ހުންނަ ވަކި ކޮލިޓީއެއްގެ އެއްޗެއްކަން ބުނެދެއެވެ. ޖުމުލަ 3 ގައިވާ "ޕާކިސްތާނު" ން އެއީ ވަކިގޮތަކަށް ފަހާފައިވާ 

ހެދުމެއްކަން ބުނެދޭއިރު، ޖުމުލަ  4 އާއި 6 ގައިވާ "ފާސްކުރި" ހެދުމޭ ބުނުމުން އޭގެ ކޮލިޓީއަކީ ވަކިވައްތަރެއްކަން ބުނެދިނުމެވެ. 

ޖުމުލަ 5 ގައިވާ "ރީތި" އެއިން ކޮލިޓީ ހާމަވަނީ އޭގެ މިންވަރުންނެވެ. ހުތުރު އެއްޗެއް ނޫންކަން ހާމަކޮށްދޭތީއެވެ. 

ކުލައިގެ  ނަމަވެސް  ހުންނަކަމެވެ.  އައިސްފައި  ކުލަ  ކުރިއަށް  ނަންއިތުރުގެ  ކޮލިޓީގެ  ފާހަގަވަނީ  ބޮޑަށް  އެންމެ  ޖުމުލަތަކުން  މި 

ހިމެނުމަށްފަހު  ނަން  އެކުލައެއްގެ  ގެނެސްދީފައިވަނީ  ނަންއިތުރެއް  ކޮންމެ  ކުރެވެއެވެ.  ފާހަގަ  ސިފައެއް  އެއް  ނަންއިތުރުތަކުން 

"ކުލައިގެ" މިލަފުޒާ އެކުއެވެ.  

މިސާލު: ހުދުކުލައިގެ، ކަޅުކުލައިގެ، ފައުނު ކުލައިގެ އަދި މަޑުނޫކުލައިގެ 
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މި މިސާލުތަކަށް ބަލާއިރު ކުލައިގެ "ނަން" ގެނެސްދިނުމަށްފަހު، "ކުލައިގެ" މިގޮތަށް ފަހަތަށް ގެންނަ ނަމަ ކޮލިޓީ ފަހަތަށް އައުމުން 

ޖުމުލަ ބޮޑަށް ހަމަޖެހޭކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. މިއާ ޚިލާފަށް "ކުލައިގެ" މި ބަސްކޯޅި ނުހިމަނައި ސީދާ "ކުލައިގެ ނަން" އެކަނި 

ހިމަނައިގެން ގެނެސްފިނަމަ މާނައިގައި ކޮށި ގޮތެއް ހުންނަކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. 

ބ. ހުދު އަތްބުރި ގަމީސް  މިސާލަކަށް:  

ޅ. ކަޅު އަދާރަސަމް ލިބާސް    

ކ. ކަޅު ޕާކިސްތާން ހެދުން    

އ. ފައުނު ރީތި ކުޑަކަޅުވާ    

ވ. މަޑުނޫ ފަށުވި ހެދުން    

ރިޗާޑް ސްޕްރޯޓް އާއި ޝިހް ޗިލިން )1991( ހާމަކުރައްވާ ގޮތުގައި ނަންއިތުރުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ފެންވަރު    

)ކޮލިޓީ( ބަޔާންކޮށްދޭ ލަފުޒާއި ނަންއިތުރުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ބޮޑުކުޑަމިން )ސައިޒު( ގެ ލަފުޒުތަކާއި ބައްޓަން )ސޭޕް( އަންގައިދޭ 

ލަފުޒުތައް އަންނާނީ ކުލަ އަންގައިދޭ ލަފުޒުތަކަށް ފަހުއެވެ. މި އުސޫލަށް ބުރަވާއިރު "ހުދު އަތްބުރި ގަމީހޭ" ބުނުމަށްވުރެ " އަތްބުރި 

ހުދު ގަމީހޭ" ބުނުމުން މާނަ މާ ހަމަޖެހޭކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް މި ޖުމުލައިގައި "އަތްބުރި" އެއީ ގަމީހުގެ ބަޔަކަށް 

ވާތީ މާނައިގެ އޮޅުމެއް އުޅެއެވެ. ހުދުކޮށް ހުރީ ހަމައެކަނި އަތްބުރިކަމަށް ވެދާނެތީއެވެ. އެގޮތަށް ދިމާވަނީ ގަމީހުގެ ބައެއް ކަމުގައި 

"އަތްބުރި" ވާތީއެވެ. 

"ކަޅު އަދާރުސަމް ލިބާސް" މިހެން ބުނުމަށްވުރެ އަދާރަސަމް ކަޅު ލިބާހޭ ބުނުމުން ކުރީ ބުނުމުގައި ހުރި ކޮށިކަން    

ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ހަމަ މިއުސޫލުން " ކަޅު ޕާކިސްތާނު" ހެދުމޭ ބުނުމަށްވުރެ "ޕާކިސްތާން ކަޅު ހެދުމޭ" ބުނުމުން އޭގެ މާނައިގެ 

ހަމަޖެހުން ފުރިހަމަވާކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. 

އެހެންކަމުން ކުލަ < ކޮލިޓީ < )ނަން( މިގޮތަށް ބޭނުން ކުރުމަށްވުރެ ކޮލިޓީ < ކުލަ < )ނަން( މިގޮތަށް    

ނަންއިތުރު ރޭވުމުން މާނައިގެ އުނިކަން ކުޑަކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. އަދި ކުލަ +ކުލައިގެ < ކޮލިޓީ < )ނަން( މިގޮތަށް ބޭނުން 

ކުރުމުންވެސް މާނައިގެ އުނިކަމެއް ނުހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މިކަން ތާވަލު 8 ގައި ބޭނުންފައިވާ މިސާލުތަކުން ޔަގީން ކުރެވެއެވެ. 
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ތާވަލު 8 ގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަންއިތުރުތަކަށް ބަލާއިރު 1 ގައި "ވޭން" މި ލަފުޒަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ސިފަ    

ދީފައިވަނީ އޭގެ ބޭނުމާ ގުޅުވައިގެންނެވެ. އެއީ ދަތުރުކުރާ އެއްޗެއްކަން ހާމަކޮށްދެމުންނެވެ. އެއިން ކޮލިޓީ ހާމަވަނީ އެއީ މިހާރުވެސް 

ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެއްކަން ބުނެދެވޭތީއެވެ. އެއަށްފަހު އޭގެ ކުލައަކީ ހުދުކުލަކަން ބުނެދީފައި ވެއެވެ. ތާވަލު 8 ގެ 2 އާއި 3 ގައި 

އެންމެ ފުރަތަމަ ގެނެސްފައިވަނީ އޭގެ ރީތިކަމުގެ ސިފައާއި ސާފު ކަމުގެ ސިފައެވެ.  އެއިން ބުނެދެނީ އޭގެ ކޮލިޓީ އެވެ. އެއަށްފަހު 

އޭގެ ކުލަ ބުނެދެއެވެ. ތާވަލު 8 ގެ 4 ގައި ލިބާހުގެ ކޮލިޓީކަން ބުނެދިނުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ "ކަސަބުހިރުޖަހާފައިވާ" އެވެ. 

ތާވަލު 8 ގެ 5 ގައި ހެދުންކޮޅަކީ ކަރުގޮށާއި އަތުކުރީގޮށްވެސް އަޅާފައިވާ ހެދުންކޮޅެއްކަން ބުނުމުން އޭގެ ކޮލިޓީ ބުނެދެއެވެ. ތާވަލު 

8 ގެ 6 ގައި ފަޓްލޫނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ސިފަ ގެނެސްދީފައިވަނީ "ފައިކުރި ތަނބިކައްޓާ ހަމައަށް ނުފޯރާ" މިނަންއިތުރުންނެވެ. 

މިއިން ކޮން ކަހަލަ ފަޓްލޫނެއްކަމާއި އޭގެ ކުރުކަން ނުވަތަ ސައިޒުވެސް ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ބުނެދޭކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. އެ 

ފަޓްލޫނުގެ ކުލަ ގެނެސްފައިވަނީ އެއަށް ފަހުއެވެ. 

ތާވަލު 8 ގައިވާ ނަންއިތުރުތަކަށް ބަލައިއިރު ނަމާ އެންމެ ކައިރީގައި ކުލަ ބަޔާންކޮށްދޭ ނަންއިތުރު ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން    

ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި އެ ކޮލިޓީ އަންގައިދޭ ނަންއިތުރު ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ކުލައިގެ ނަންއިތުރުގެ ކުރިއަށްކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. 

އެހެންކަމުން ތާވަލު 8 ށް ބަލާއިރު ނަންއިތުރު ތަރުތީބުވާ ގޮތަކީ: ކޮލިޓީ < ކުލަ < )ނަން( މި ތަރުތީބުކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. 

ކޮލިޓީ < ކުލަ < )ނަން( މި ތަރުތީބާ ޚިލާފަށްވެސް ނަންއިތުރު ތަރުތީބު ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެގޮތަށް ރޭވުމުން މާނައިގެ 

އޮޅުންތަކާއި ކޮށިކަން މާބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. 

ތާވަލު 8 :  ނަން އިތުރުތައް ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާ ގޮތް 

ތަރުތީބުވާ ގޮތް ނަންއިތުރުތައް ބައިކުރެވިފައި 

ކޮލިޓީ + ކުލަ + ނަންދަތުރުކުރާ / ހުދުކުލައިގެ / ވޭނ1ް

ކޮލިޓީ + ކުލަ + ނަންރީތި / ރަން / ފަށ2ް

ކޮލިޓީ + ކުލަ + ނަންސާފު / ދޮން / މޫނެއ3ް

ކޮލިޓީ + ކުލަ + ނަންކަސަބު ހިރުޖެހި / ރަތް / ލިބާސ4ް

ކޮލިޓީ + ކުލަ + ނަންކަރުގޮށާއި އަތުކުރީގޮށް އަޅާފައިވާ/ ހުދު / ހެދުންކޮޅ5ު

ކޮލިޓީ/ ސައިޒު + ކުލަ + ނަންފައިކުރި ތަނބިކައްޓާ ހަމައަށް ނުފޯރާ / ކަޅު / ފުޓްލޫނ6ް
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މިސާލު:

މ. ހުދުކުލައިގެ ދަތުރުކުރާ ވޭން 

"ދަތުރުކުރާ ހުދުކުލައިގެ ވޭނު" ގެ ބަދަލުގައި ހުދުކުލައިގެ ދަތުރު ކުރާ ވޭން ބުނުމުން މާނައިގައި ކޮށިކަމެއް    

ހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތަށް ދިމާވަނީ "ދަތުރުކުރާ" އަށް ލިބިދެވޭ ސިފައެއްގެ ގޮތުގައި "ހުދުކުލަ" ވާތީއެވެ. މިއީ ތަރުތީބު 

ކުރެވުނު ގޮތުން ދިމާވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. މިއީ މުޙައްމަދު ޖަމީލް )1994( ވިދާޅުވާ ނަންއިތުރު ރައްދުވާ ފަރާތް 

ފާހަގަކުރުމުގައި މަގުން އެއްކިބާވެވިއްޖެނަމަ،)ރަނގަޅު ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތެއް އިޚްތިޔާރުކުރެވިއްޖެނަމަ( އަރާނެ ކަމަށް އެ ވިދާޅުވާ 

ޒާތުގެ އޮޅުމެކެވެ. ދެން މި ހިމަނާލަނީ މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް މިކަން ފެންނަ ދެ މިސާލެވެ. 

ފ. ރަތް ކަސަބުހިރުޖެހި ލިބާސް 

ދ. ހުދު ކަރުގޮށާއި އަތުކުރީ ގޮށް އަޅާފައިވާ ހެދުންކޮޅު 

މިސާލު ފ. ގައި ވާ ނަމަކީ ލިބާހެވެ. އެލިބާހަށް އާއްމުވާ ސިފައަކީ ކަސަބު ހިރުޖަހާފައި ހުރުމެވެ. އޭގެ ކުރީގައި    

އޮތް ރަތް ކުލައިން ސިފަ ދެވެނީ "ކަސަބު" އަށް ނުވަތަ "ކަސަބު ހިރުޖެހުމަށް" ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. އެހެންވީމާ އެބުނެވެނީ 

ރަތްކުލައިގެ ކަސަބު ހިރުޖެހި ލިބާހެއްގެ ވާހަކަ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. އެއީ ސީދާ ބުނަން ބޭނުންވި ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެޖުމުލައިގައި 

ބުނަން ބޭނުންވީ އެލިބާހުގައި ހުރި ދެ ސިފައެވެ. އެއީ ރަތްލިބާހެއްކަމާއި އޭގައި ކަސަބުހިރުޖަހާފައި ހުރި ކަމެވެ. 

މިސާލު ދ. ގައިވާ ނަމަކީ ހެދުންކޮޅެވެ. އެ ހެދުންކޮޅުގެ ސިފައަކީ "އަތުކުރީ ގޮށް އަޅާފައިވާ" އެވެ. އޭގެ ކުރީގައި    

އޮތް "ހުދު" ކުލައިން ސިފަ ލިބެނީ ކަރު ގޮށަށެވެ. އެއިން ބުދެނީ ކަރުގޮށުގެ ކުލައެވެ. މުޅި ޖުމުލައިން ބުނެދެނީ ހުދުކުލައިގެ 

ކަރުގޮށެއް ލާފައިވާ އަދި އަތުކުރީގައި ގޮށްއަޅާފައިވާ ހެދުންކޮޅެއްގެ ވާހަކައެވެ. އެއިން އެ ހެދުންކޮޅުގެ ހުދު ވާހަކަ ބުނެއެއް ނުދެއެވެ. 

މި ވާހަކައަށް ހުރަސްއެޅީ އަދި މާނަ ބަދަލުވީ ނަންއިތުރުގެ ތަރުތީބަށް ގެނެވުނު ބަދަލުންނެވެ. ކުރިންބޭނުން ކުރި ކޮލިޓީ < ކުލަ < 

)ނަން( މި ތަރުތީބުގެ ބަދަލުގައި ކުލަ< ކޮލިޓީ < )ނަން( ބޭނުން ކުރުމުންނެވެ. މިއިން ހާމަވަނީ އިހުވެސް ވާހަކަދެއްކުނު ފަދައިން 

ނަންއިތުރު ތަރުތީބުވާއިރު ނަމާ ވިދިގެން ކުރިއަށް އެންމެ ގާތުގައި ކުލަ އޮތުމުން އަރާ އޮޅުންތައް ކުޑަވާކަމާއި މާނަ މާ ފުރިހަމަވެފައި 

ސާފުވާ ކަމެވެ. 

ދިވެހި ބަހުގައި ނަންއިތުރު ތަރުތީބުވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ސައިޒާއެކު ނަންއިތުރު އަންނަ ހާލަތްތަކުގައި ތަރުތީބުވާގޮތް    

ދެ  މި  "ކަޅާރަތުގެ"  އަދި  "ނިވާކަންބޮޑު"  ގެނެސްދީފައިވަނީ  ހެދުމަށް ސިފަ  ގައިވާ  ގެ 1  ތާވަލު 9  ހާމަވެއެވެ.  ތާވަލު 9ން 
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ސިފައިންނެވެ. ފުރަތަމަ ސިފައަކީ އޭގެ ސައިޒު އަންގައިދޭ ސިފައެކެވެ. ނިވާވާ މިންވަރު "ބޮޑުކަން" އެއިން ބުނެދެއެވެ. ދެވަނަ 

ނޑެއް  ސިފައިން ބުނެދެނީ އޭގެ ކުލަ އެވެ. ތާވަލު 9ގެ 2 ން ފުރަތަމަ ގެނެސްދޭ ސިފައިން ބުނެދެނީ ސައިޒެވެ. އެއީ ދިގު އިސްތަށިގަ

ކަމެވެ. އެއާ ޖެހިގެން އޭގެ ކުލަ ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ. ތާވަލު 9 ގެ 3 ންވެސް ފުރަތަމަ ގެނެސްދެނީ ސައިޒެވެ. އެއީ ބޮޑު 

އެއްޗެއްކަމެވެ. އޭގެ ބޮޑުކަން ހާމަކޮށް ދިނުމަށް ބޭނުންކޮށްފައި އެވަނީ "ބިޔަ" މި ލަފުޒެވެ. އެއަށްފަހު ކުލަ އިގެ ސިފަ ގެނެސްދޭ 

"ދޮން" މި ނަންއިތުރު ބޭނުންކޮށްފައި ވެއެވެ. 

ތާވަލު 9 ގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަން އިތުރުތަކށް ބަލާއިރު ނަމާ އެންމެ ކައިރީގައިވަނީ ކުލަ ބުނެދޭ ނަންއިތުރުކަން    

ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އޭގެ ކުރިއަށް ސައިޒު އަންގައިދޭ ނަންއިތުރު ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން މި ދިރާސާ 

ކުރެވުނު ޖުމުލަތަކަށް ބަލާއިރު ކުލަ އަންގައިދޭ ނަންއިތުރަށް ވުރެ ކުރިން ސައިޒު އަންގައިދޭ ނަންއިތުރު ޖުމުލައިގައި އަންނަކަން 

ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މި ގޮތަށް ނަންއިތުރު ތަރުތީބުވާއިރު ގެނެވޭ ތަރުތީބަކީ : ސައިޒު < ކުލަ < )ނަން( މިއެވެ. 

ނެގުނު ހުރިހާ ސާމްޕަލްތަކަށް ބަލާއިރު ކުލަ ބަޔާންކޮށްދޭ ނަންއިތުރު ތަރުތީބުވާ ދެ ގޮތެއް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އެއީ    

ނަމާ ވިދިގެން ކުރިއަށް ނަންއިތުރު ގެނައުމާއި، ނަމާ ވިދިގެން "ކޮލިޓީ" ނުވަތަ "ސައިޒު" ބަޔާންކޮށްދޭ ނަންއިތުރުގެ ކުރިއަށް ކުލަ 

ބާޔަންކޮށްދޭ ނަންއިތުރު ގެނައުމެވެ. 

ތާވަލު 9 :  ނަން އިތުރުތައް ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާ ގޮތް 

ތަރުތީބުވާ ގޮތް ނަންއިތުރުތައް ބައިކުރެވިފައި 

ސައިޒު + ކުލަ + ނަންނިވާކަން ބޮޑު / ކަޅާރަތުގެ / ހެދުން 1

ނޑ2ު ސައިޒު + ކުލަ + ނަންދިގު / ކަޅު / އިސްތަށިގަ

ސައިޒު + ކުލަ + ނަންބިޔަ / ދޮން / ބޭފުޅެއ3ް
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ޗާޓް 1 ން ބުނެދެނީ ކުލަ ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ބޭނުން ކުރި ނަންއިތުރުތައް ތަރުތީބު ކުރެވުނު ގޮތުގެ އިންސައްތަ    

އެވެ. ކުލަ ބަޔާންކޮށްދިން 60 އިންސައްތަ ނަންއިތުރުގެ ޖަގަހައަކީ ނަމާ ވިދިގެން ކުރިއަށް އޮތް ޖަގަހައެވެ. ކުލަ ބަޔާންކޮށްދިން 40 

އިންސައްތަ ނަންއިތުރުގެ ޖަގަހައަކީ ނަމާވިދިގެން ކުރިއަށް އޮތް ޖަގަހަ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އޭގެ ކުރީގައި އޮތް ޖަގަހަ އެވެ. ނަމަވެސް 

އެ ޖަގަހައަށް ކުލަ ފެތެނީ "ކުލަ" ގެނައުމަށްފަހު "ކުލައިގެ" މި ބަސްކޯޅިއާ އެކުއެވެ. ކުލައިގެ މިބަސްކޯޅި ނުލައި ހަމައެކަނި 

"އެކުލައިގެ ނަން" ބޭނުންކުރާނަމަ މާނައިގައި ކޮށިކަމެއް ހުރެއެވެ. އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ކުލައިގެ ޖަގަހައަކީ ނަމާވިދގެން ކުރީގައި 

އޮތް ޖަގަހައެވެ. މިއުސޫލުން ބަލާނަމަ ކުލަ ބަޔާންކޮށްދޭ 100 އިންސައްތަ ނަންއިތުރުގެ ޖަގަހައަކީ ނަމާވިދިގެން ކުރިއަށް އޮތް 

ޖަގަހަ އެވެ. 

ނަންއިތުރު ތަރުތީބުވާ ގޮތާމެދު ވާހަކަދައްކާއިރު ބައްޓަމަކީވެސް ސިފަ ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ނަންއިތުރުގެ    

ވައްތަރެކެވެ. ނަމަވެސް ސާމްޕަލްތަކުގައި ބައްޓަން ހާމަވާ ނަންއިތުރެއް ހިމެނިފައެއްނުވެއެވެ. އެހެން ކަމުން އެކަހަލަ މިސާލަކަށް 

ބަލައިލާނެވެ. 

މިސާލު: 

ތ. ހަތަރެސްކަން ރަތް ކުޑަދޮރު 

ލ. ކުކުޅުބިސް ބުރުގެ ހުދު ބުރު 

މިސާލު ތ. ގައި ވާ ނަމަކީ ކުޑަދޮރެވެ. އެނަމަށް ސިފަ ގެނެސްދެނީ ރަތް ކުލައެވެ. އޭގެ ކުރީގައި އެވަނީ އޭގެ ބައްޓަމެވެ. ލ.ގައިވާ 

ނަން އިތުރު ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތް 

ކުލަ + ކޮލިޓީ  + ނަން 

ކޮލިޓީ + ކުލަ + ނަން 

ޗާޓް: 1 ނަންއިތުރު ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތް ދައްކުވައިދޭ ޗާޓް
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ނަމަކީ ބުރެވެ. އޭގެ ކުލައިގެ ކުރިއަށް ކޮން ބައްޓަމެއްކަން ބުނެދެވިފައި ވެއެވެ. އެއީ ކުކުޅުބިސް ބައްޓަމެވެ. ދެ މިސާލުގައިވެސް 

ނަމާ އެންމެ ކައިރީގައި އޮތީ ކުލަ ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ނަންއިތުރެވެ. ބައްޓަން އަންނަނީ އޭގެ ކުރިއަށެވެ. އޭގެ ތަރުތީބަކީ: 

ބައްޓަން < ކުލަ < )ނަން( މިއެވެ. މިއާ ޚިލާފަށް ތަރުތީބު ކުރުމުން މާނައުގެ ކޮށި ކަމެއް ހުންނަކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. 

ގ. ރަތް ހަތަރެސްކަން ކުޑަދޮރު 

ޏ. ހުދު ކުކުޅުބިސް ބުރުގެ ބުރު 

މިސާލު ގ. ގައިވާ ކުޑަދޮރަށް ސިފަ ގެނެސްދެނީ ހަތަރެސްކަނުން ނެވެ. އޭގެ ކުރީގައި އޮތް "ރަތުން" ހަތަރެސްކަނަށް    

ސިފަ ގެނެސްދެވޭހެން ހީވެއެވެ. މިސާލު ޏ. ގައިވާ ބުރަށް ސިފަ ގެނެސްދެނީ ކުކުޅުބިސް ބުރުންނެވެ. އެ ބައްޓަމުންނެވެ. އޭގެ 

ކުރީގައިވާ "ހުދު" ން ކުކުޅުބިސް ބުރަށް ސިފަ ގެނެސްދޭކަމަށް ގަބޫލުކުވެއެވެ. އެހެންކަމުން މާނައި އޮޅުންތައް ކުޑަވެ، ފަސޭއިންމާނަ 

ދޭހަކުރުމަށްޓަކައި ބައްޓަން < ކުލަ < )ނަން( މި ތަރުތީބު ބޭނުންކުރުން ރަނގަޅުކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. 

އަދި  ގަބޫލުކުރެވެއެވެ.  ފިލާކަމަށް  އެރުން  މިއޮޅުން  ބޭނުންކުރާނަމަ  ނަންއިތުރު  ޖަހައިގެން  ކޮމާ  ނަމަވެސް    

ވާހަކަދައްކާއިރު ރާގުގެ ސަބަބުންވެސް މިއޮޅުން ކުޑަކޮށްދޭނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. 

މިސާލަކަށް ރަތް، ހަތަރެސްކަން ކުޑަދޮރު ބުނާއިރު، ރަތް، މި ނަންއިތުރަށްފަހު "ކޮމާ" ޖެހުމުން އެއީ ހުއްޓުމެއްކަން    

ހާމަވެއެވެ. ނުވަތަ މަޑުކޮށްލަން ޖެހޭ، ނުވަތަ ދެން އަންނަ ނަންއިތުރަށް ސިފަ ގެނެސްދޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ބެލެވުމަށް 

ބަހުގައިވެސް  ކޮރެއާ  ބަހާއި  އިނގިރޭސި  ގޮތުގައި  އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވާ   )2014( ކިމް  ޖޫ  މިން  ނެގެސްދެއެވެ.  ނިމުމެއް 

ނަންއިތުރާއެކު ކޮމާ ބޭނުން ކުރުމުން މާނައިގެ އޮޅުންތައް އެރުން ކުޑަކޮށްދެއެވެ. ދިވެހި ބަހުގައިވެސް މިކަން މިގޮތަށް ހިނގާކަމަށް 

ގަބޫލުކުރެވެއެވެ.  
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4. ނިންމުން 

މުޅި ދިރާސާއަށް ބަލާއިރު ނަންއިތުރުގެ ގޮތުގައި ގެނެވޭ "ކުލަ" އަށް ޚާއްޞަ ޖަގަހައެއް އޮތަކަން މިދިރާސައިން    

ވަނީ ފެނިފައެވެ. މިގޮތުން ކޮލިޓީ ހާމަވާ ނަންއިތުރަކާއި ކުލަ ބަޔާންކޮށްދޭ ނަންއިތުރެއް އަންނަ ނަމަ ނަމާވިދިގެން ކުރިއަށް އޮތް 

ކުލަ  ނަންއިތުރަކާއި  ބަޔާންކޮށްދޭ  މިގޮތަށް ސައިޒު  ހަމަ  ކުރެވެއެވެ.  ފާހަގަ  އަންނަކަން  ނަންއިރު  ބަޔާންކޮށްދޭ  ކުލަ  ޖަގަހައަށް 

ބަޔާންކޮށްދޭ ނަންއިތުރެއް އަންނަނަމަ ނަމާވިދިގެން ކުރިއަށް އޮތް ޖާގައަށް ކުލަ ބަޔާންކޮށްދޭ ނަންއިތުރު ލުމުން މާނަ ހަމަޖެހޭ 

މިންވަރު އިތުރުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބައްޓަން ހާމަވާ ނަންއިތުރަކާއި ކުލަ ބަޔާންކޮށްދޭ ނަންއިތުރެއް އަންނަނަމަ 

ނަމާ ވިދިގެން ކުރިއަށް އޮތް ޖާގައަށް ކުލަ ބަޔާންކޮށްދޭ ނަންއިތުރު ލުމުން މާނައިގެ ހަމަޖެހުން ބޮޑުވެގެންދާކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. 

އެހެންކަމުން ނަން އިތުރު ތަރުތީބު ކުރެވޭ އިރު، ކުލަ ބަޔާންކޮށްދޭ ނަންއިތުރު ބޭނުންކުރާނަމަ އޭގެ ޖާގައަކީ ނަމާވިދިގެން ކުރިއަށް 

އޮތް ޖަގަހަކަން މިދިރާސާއިން ވަނީ ހޯދިފައެވެ. އަދި އެނޫން ޖާގައަކަށް ނަންއިތުރު ލާނަމަ މާނައިގެ އޮޅުންތައް އަރައި ދޭން ބޭނުންވާ 

މެސެޖު ނޫން އެހެން މެސެޖުތަކެއް ދެވޭކަންވެސް މިދިރާސާއިން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ. އަދި ނަންއިތުރު ބޭނުންކުރާއިރު ކޮމާ 

ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން މާނައިގެ އޮޅުންތައް ކުޑަކޮށްދޭކަންވެސް މި ދިރާސާއިން ހާމަވިއެވެ. 

ރިޗާޑް  ތަރުތީބުވާގޮތާއި  ނަންއިތުރު  ބަހުގައި  ކޮރެއާ  ވިދާޅުވާ   )2010( ސިންކޫ  ގޫގްލޭލްމޯ  މިދިރާސާއިން    

ސްޕްރޯޓް އާއި ޝިހް ޗިލިން )1991( ވިދާޅުވާ އިނގިރޭސި ބަހުގައި ނަންއިތުރު ތަރުތީބުވާ ގޮތާއި އެއްގޮތް ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަ 

ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު އެއް ކަމަކީ ނަންއިތުރު ތަރުތީބުވާ ގޮތުގެ ސަބަބުން ބަހުގެ އަހުލުވެރިންނަށް އެއިން ކޮށި 

ގޮތްކެއް ފާހަގަ ކުރެވުމެވެ. ދެވަނަ ކަމަކީ ނަމާ ވިދިގެން ކުރިއަށް އޮންނަ ޖަގަހައަށް ކުލަ ބަޔާންކޮށްދޭ ނަންއިތުރު ލުމުން މާނައިގެ 

ހަމަޖެހުން ތިން ބަހުގައިވެސް ބޮޑުވެގެން ދާކަމެވެ. 

މި ދިރާސާގެ މަގުޞަދުވަރަށް ރަނގަޅަށް ވަނީ ހާޞިލުވެފައެވެ. މިދިރާސާގެ އެހީގައި ނަންއިތުރާ ގުޅޭ އިތުރު    

ދިރާސާކޮށް ނަންއިތުރު ތަރުތީބުވާނެ އިތުރު ފުރިހަމަ ގޮތްތަކެއް ހޯދިދާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. އަދި ނަންއިތުރު ތަރުތީބުކުރާނެ 

ގޮތާމެދު އާ ޚިޔާލެއް ނެރެވި އެޚިޔާލުގެ އެހީގައި އިތުރު ދިރާސާތައް ކުރެވިދާނެކަމަށްވެސް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން މިދިރާސާ 

އުސޫލެއް  ވަކި  ތަރުތީބުކުރާނެ  ނަންއިތުރު  ކުރެވިއްޖެނަމަ  ފުޅާދާއިރާއެއްގައި  މިއަށްވުރެ  ނަގައިގެން  ސާމްޕަލްއެއް  ބޮޑު  މިއަށް 

ހޯދިދާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. 

ޞ.20



)SOC601( ިސްޓްރަކްޗަރ އޮފް ދިވެހ ނަންއިތުރުގެ ގޮތުގައި "ކުލަ" ބޭނުންކުރާއިރު އޮންނަ ތަރުތީބު 

އަންވަރު އިބްރާހީމް. 1674 anw@r,2015

5. ރިފަރެންސްލިސްޓް:

ހަސަންނިޒާމް. )2006(. ދިވެހިގްރޭޑް 7 ދަރިވަރުންގެފޮތް. މާލެ: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމް ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒު. 

ހުސައިން ރަޝީދު އަޙުމަދު. )1999(. ދިވެހިބަހުގެބަސްމަގު. މާލެ: ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު. 

ރިޗާޑް ސްޕްރޯޓް އާއި ޝިހް ޗިލިން. )1991(. ދަ ކްރޮސް ލިންގުއިސްޓިކް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން އޮފް އެޖެކްޓިވް  އޯޑަރިންގް ރެސްޓްރިކްޝަންސް. 

ސީ. ޖޯޖްޕޯލަސް އާއި އާރް އިޝިހަރާ )އެޑިޓްކުރެއްވި( އިންޓަރ ޑިސިޕްލިނަރީ އެޕްރޯޗްސް ޓު ލޭންގުއޭޖް: އެސޭ އިން އޮނާރސް    

އޮފް އެސް-ވައި. ކޮރޯޑާ، ޞ.593-565. ޑޯޑްރެޗް: ކްލޫވާ އެކަޑަމިކް ޕަބްލިޝަރ.   

ރޮބަޓް ޑިކްސަން. )1977(. "ވެއަރ ހޭވް އޯލް ދަ އެޖެކްޓިވްސް ގޯން؟"، ސްޓަޑީސް އިން ލޭންގުއޭޖ1ް. 19-80. 

ރޮބަޓް ޑިކްސަން، އެލެގްޒެންޑްރާ އައިޚެންވެލްޑް. )2006(. އެޖެކްޓިވް ކުލާސަސް. އަ ކްރޮސް- ލިންގުއިސްޓިކް ޓައިޕޮލޮޖީ. ނިއުޔޯކް:   

އެކްސްފޯޑް ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރެސް.   

ބުރުސް އެލް ބަރގް. )2004(. ކޮލިޓޭޓިވް ރިސަރޗް މެތަޑް ފޯރ ދަ ސޯޝަލް ސައިންސް. ބޮސްޓޮން: ޕިއަރސޮން އެޑިއުކޭޝަން އިންކް. 

ކްރިޕެނެޑޯވް ކްލައުސް. )1980(. ކޮންޓެންޓް އެނަލިސިސް އެން އިންޓްރޯޑަކްޝަން ޓު މެތަޑޮލޮޖީ. ބެވާލީހީލްސް: ސޭގް ޕަބްލިކޭޝަން. 

އަރޓެމިސް އެލެގްޒިއެޑޫ. )2001(. އެޖެކްޓިވް ސިންޓެކްސް އެންޑް ނައުން ރެއިޒިންގ: ވޯޑް އޯޑަރ އެސީމެޓްރީސް އިން ދަ ޑީޕީ އެސް ދަ 

ރިޒަލްޓް އޮފް އެޖެކްޓިވް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން'، ސްޓޫޑިއާ ލިންގުއިސްޓިކާ، 55: 217-248.   

ޢަބުދުهللا ޞާދިޤު. )1993(. ބަހުގެހަމައިގެ އަތްމަތީ ފޮތް. ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު. 

އަޝްރަފް ޢަބުދުއްރަޙީމް. )2006(. ސާނަވީ ދިވެހި 1. މާލެ: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމް ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒު.

އެލެގްޒެންޑަރ ތިއޮޑޯރެކްސްކޫ. )2006(. އެޖްކްޓިވް އޯޑަރިންގ ރެސްޓްރިކްޝަން ރިވެސިޓެޑް. 25 ވަނަ ވެސްޓް ކޯސްޓް ކޮންފަރެންސް އޮން 

ފޯމަލް ލިންގުއިސްޓިކްސް އަށްހުށަހެޅި ކަރުދާސް. ސޮމާވެލީ: ސްކެޑިލާ ޕްރޮސީޑިން ޕްރޮޖެކްޓް.   

ރޒްފވޓ.ލޓޑ.  މުޙައްމަދު އަމީން. )1979(. ދިވެހިބަސް ދަރިވަރުންގެ އެހީތެރިޔާ. ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާ

މުޙައްމަދު ޖަމީލް. )1969(. ފިޔަވަޅު 1،2،3 . މާލެ: ސާދާގެ 

މުޙައްމަދު ޖަމީލު. )1994(. ޖަމީލުގެ މަޒުމޫނުތައް. މާލެ: ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު. 
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ރޑީ އާއި އެލަން ބްރީމެން. )2006(. ހޭންޑް ބުކް އޮފް ޑާޓާ އެނެލަސިސް. ލަންޑަން: ސޭގް ޕްބްލިކޭޝަން.  މެލިސާ ހާ

މިން ޖޫ ކިމް. )2014(. އެޖްކްޓިވް އޯޑަރިން : އަ ވިއު ފްރޮމް ކޮރެއަން. 25 ވަނަ ވެސްޓް ކޯސްޓް 

ކޮންފަރެންސް އޮން ފޯމަލް ލިންގުއިސްޓިކްސް އަށްހުށަހެޅި ކަރުދާސް. ސޮމާވެލީ: ސްކޭންޑިލާ ޕްރޮސީޑިންގ ޕްރޮޖެކްޓް.   

ފްލެކްސް ހިލް. )2012(. ބިއުޓީ ބިފޯރ އޭޖް؟ އެޕަލައިން ސަބްޖެކްޓިވިޓީ ޓު އޮޓޮމެޓިކް އިންގްލިޝް އެޖެކްޓިވް އޯޑަރިންގ. އެންއޭއޭސީއެލް 

އެޗްޓީއެލް 2012 ސްޓޫޑެންޑް ރިސާޗް ވޯކްޝޮޕް. ކެނެޑާ: އެސޮސިއޭޝަން ފޮރ ކޮމްޕިއުޓޭޝަން ލިންގުއިސްޓިކްސް.   

ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު. )2004(. ދިވެހިބަހުގެ ޤަވާއިދު 1،2،3،4. )މުސައްނިފު(. 

ގޫގްލޭލްމޯ ސިންކޫ. )2010(. ދަ ސިންޓެކްސް އޮފް އެޖެކްޓވްސް. އަ ކޮމްޕެރެޓިވް ސްޓަޑީ. ކޭމްބްރިޖް، އެމްއޭ: މިޓްޕްރެސް. 

ސްޓްރޯސް އާއި  ކޯބިން. )1998(. ބޭސިކްސް އޮފް ކޮލިޓޭޓީވް ރިސަރޗް: ޓެކްނިކްސް އެންޑް ޕްރޮސީޖްރސް ފޮރ ޑިވެލޮޕިންގ ގްރައުންޑެޑް 

ތިއަރީ. ލަންޑޮން: ސޭގް ޕަބްލިކޭޝަން.   

ޑެނިސް ބުޗާޑް. )2002(. އެޖެކްޓިވްސް، ނަމްބަރ އެންޑް އިންޓަރފޭސް: ވައި ލޭންގުއޭޖް ވޭރީ. އެމްސްޓެޑަމް: ނޯތު ހޮލޭންޑް.

ޑޭވިޑްކްރިސްޓަލް. )2008(. އަ ޑިކްޝަނަރީ އޮފް ލިންގްއިސްޓިކް އެންޑް ފޮނެޓިކްސް. އޮކްސްފޯޑް: ބްލެކްވެލް. 

ޓެލިމީ ގިވޮން )1970(. ނޯޓްސް އޮންދަ ސެމޭންޓިކް ސްޓަރަކްޗަރ އޮފް އިންގލިޝް އެޖެކްޓިވްސް. ލޭންގުއޭޖް 46. 816-37. 

ޕައުލެޓް ލެވީ. )1987(. ފޮނިލޮޖެއާ ޑެލް ޓޮޓޯނެކޯ ޑެ ޕަޕަންޓްލާ، ވެރެކްރޫޒް. މެކްސިކޯ: ޔުނިވަރސިޑޭޑް ނެސިއޯނަލް އޮޓޯނޯމާ ޑެ މެކްސިކޯ. 

ޕީޓަރ ސްވެނޯނިއަސް. )2008(. 'ދަ ޕޮޒިޝަން އޮފް އެޖެކްޓިވްސް އެންޑް އަދަރ ފްރޭސަލް މެޑޮފަޔަސް އިންދަ ޑިކޮމްޕޮޒިޝަން އޮފް ޑީޕީ'، 

ކެނެޑީ އަދި އެލް މެކްނެލީ )އެޑިޓްކުރެއްވި(، އެޖެކްޓިވްސް އެންޑް އެޑްވަރބް: ސިންޓެކްސް، ސެމޭންޓިކްސް، އެންޑް ޑިސްކޯސް. ނިއުޔޯކް: 

އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރެސް. 16-42. 

ޖިއޮންގް ޔޫ. )1999(. ކުކޭ ހެޔަންގ ޔަންގްސަރ ޔެންކުވޫ )އަ ސްޓަޑީ އޮފް ކޮރެއަން އެޖެކްޓިވްސް(. ސެއޯލް: ހެންކުވްކް މުންހުވަސާ. 
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1. އޭނާ ހުދުކުލައިގެ އަތްބުރި ގަމީހެއް ލައެއެވެ. 

2. އޭނާ ހުރީ ކަޅުކުލައިގެ އަދާރަސަމް ލިބާހެއް ލައިގެންނެވެ.  

3. ލާފައި ހުރީ ނިވާކަން ބޮޑު ކަޅާރަތުގެ ހެދުމެކެވެ. 

ނޑެކެވެ.  4. ދިގު ކަޅު އިސްތަށި ގަ

5. އަހަރެމެން ދަތުރުކުރާ ހުދުކުލައިގެ ވޭނަށް ދެވުނުއިރު ބުރަކަށި ފޯވެއްޖެއެވެ. 

6. އޭނާ ހުރީ ކަޅުކުލައިގެ ޕާކިސްތާނު ހެދުމެއް ލައިގެންނެވެ. 

7. ރީތި ރަން ފަށަށް ބަލައިލުމާއެކު ލޯތަރަތަރަ ޖަހައިގެން ދެއެވެ. 

8. ދޮންދީދީ އަކީ ފަންސާހުން މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ބިޔަ ދޮން ބޭފުޅެކެވެ. 

9. ތުރުކުރައްވައިގެން ހުންނެވީ ކަޅުކުލައިގެ ފާސްކުރި ހެދުންކޮޅެކެވެ. 

10. އޭނާގެ ފައުނު ކުލައިގެ ރީތި ކުޑަކަޅުވާ ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. 

11. މި ބަސްމަދު ސާފު ދޮން މޫނުން ފެންނަނީ އުފާވެރިކަމެވެ. 

12. އޭނާ ލައިގެން  ހުރީ ކަސަބުހިރުޖެހި ރަތް ލިބާހެކެވެ. 

13. ލައިގެން ހުރީ ކަރުގޮށާއި އަތުކުރީ ގޮތް އަޅާފައިވާ ހުދު ގަމީހެކެވެ. 

14. އެއީ ފައިކުރި ތަނބިކައްޓާ ހަމައަށް ނުފޯރާ ކަޅު ފަޓްލޫނެކެވެ. 

15. ހަސީނާ ލަމުން ދަނީ މަޑުނޫކުލައިގެ ފަށުވި ފާސްކުރި ހެދުމެކެވެ. 

6. ޖަދުވަލު

ޖަދުވަލު - 1

ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރި ޖުމުލަތައް

ޞ.23
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ފޮތުގެ ނަން މުސައްނިފު       

ޞާދިޤުގެ ކުރީގެ ކުރު ވާހަކަތައް ޢަބުދުهللا ޞާދިޤު       1

ވަހީދުގެ ކުރު ވާހަކަތައް މަޑުލު މުޙައްމަދު ވަހީދު      2

އިބްރާހީމް ހުސައިން މަނިކުގެ ކުރު ވާހަކަތައް އިބްރާހީމް  ހުސައިންމަނިކު      3

ބިންމާ އިބްރާހީމް ވަހީދުގެ 25 ކުރުވާހަކަ 2 ބިންމާ އިބްރާހީމް ވަހީދު      4

ޖަދުވަލު - 2

ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރި ޖުމުލަތައް
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ޖަދުވަލު - 3

ޑޭޓާ އެއްކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ފޯމު 

ޞަފުޙާނަން އިތުރުގެ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޖުމުލައަހަރުފޮތުގެ ނަން 
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ޖަދުވަލު - 3

ޖުމުލަތަކަށް ކުރަހާފައިވާ ގަސްހޫލަ

1. އޭނާ ހުދުކުލައިގެ އަތްބުރި ގަމީހެއް ލައެވެ. 

އޭނާ           ހުދުކުލައިގެ އަތްބުރި   ގަމީހެއް      ލައެވެ. 

ނމ

ކނމނއތގ

ކމ

ނ

2. އޭނާ ހުރީ ކަޅުކުލައިގެ އަދާރަސަމް ލިބާހެއް ލައިގެންނެވެ.  

އޭނާ                  ހުރީ  ކަޅުކުލައިގެ އަދާރަސަމް ލިބާހެއް   ލައިގެންނެވެ. 

ކމ

ނއތގ ކ ކނމނމ

ކމ

ނ
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3. ލާފައި ހުރީ ނިވާކަން ބޮޑު ކަޅާރަތުގެ ހެދުމެކެވެ.

ލާފައި ހުރީ      ނިވާކަން ބޮޑު ކަޅާރަތުގެ         ހެދުމެކެވެ. 

ކމ

ކނއތގ

ކމ

ނޑެކެވެ. 4. ދިގު ކަޅު އިސްތަށި ގަ

ނޑެކެވެ. ދިގު ކަޅު             އިސްތަށި ގަ

ނނއތގ

ކމ
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5.އަހަރެމެން ދަތުރުކުރާ ހުދުކުލައިގެ ވޭނަށް ދެވުނުއިރު ބުރަކަށި ފޯވެއްޖެއެވެ. 

      އަހަރެމެން  ދަތުރުކުރާ ހުދުކުލައިގެ ވޭނަށް ދެވުނުއިރު  ބުރަކަށި              ފޯވެއްޖެއެވެ. 

ކމ

ނ ކނމ ނ

އމ

ނއތގ

ކމ

6. އޭނާ ހުރީ ކަޅުކުލައިގެ ޕާކިސްތާނު ހެދުމެއް ލައިގެންނެވެ. 

އ

އޭނާ                  ހުރީ  ކަޅުކުލައިގެ ޕާކިސްތާނު ހެދުމެއް   ލައިގެންނެވެ. 

ކމ

ނއތގ ކ ކނމނމ

ކމ

ނ
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7. ރީތި ރަން ފަށަށް ބަލައިލުމާއެކު ލޯ ތަރަތަރަ ޖަހައިގެން ދެއެވެ.

  ރީތި ރަން         ފަށަށް       ބަލައިލުމާއެކު        ލޯ           ތަރަތަރަ ޖަހައިގެން ދެއެވެ.

ކމ

ކނ ކ ކ ނއތގ

ކމ

8. ދޮންދީދީ އަކީ ފަންސާހުން މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ބިޔަ ދޮން ބޭފުޅެކެވެ.

ދޮންދީދީ     އަކީ                                ބޭފުޅެކެވެ.

ނމ

ނއތގ އ ކނ

ނމ

ފަންސާހުން މައްޗަށް 

ގޮސްފައިވާ ބިޔަ ދޮން 
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9. ތުރުކުރައްވައިގެން ހުންނެވީ ކަޅުކުލައިގެ ފާސްކުރި ހެދުންކޮޅެކެވެ.

ތުރުކުރައްވައިގެން                 ހުންނެވީ     ކަޅުކުލައިގެ ފާސްކުރި          ހެދުންކޮޅެކެވެ.

ކމ

ނ ކ ނއތގކއތމ

ނމ

10. އޭނާގެ ފައުނުކުލައިގެ ރީތި ކުޑަކަޅުވާ ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ.

އޭނާގެ ފައުނުކުލައިގެ ރީތި   ކުޑަކަޅުވާ          ދަނީ               ފެންނަމުންނެވެ.

ނމ

ކ ނ ނއތގ ކއތމނ

ކމ

ކއތ

ކއތ
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11. މި ބަސްމަދު ސާފު ދޮން މޫނުން ފެންނަނީ އުފާވެރިކަމެވެ. 

މި ބަސްމަދު ސާފު ދޮން            މޫނުން           ފެންނަނީ              އުފާވެރިކަމެވެ. 

ނމ

ނއތނމ ކނ

ކމ

12. އޭނާ ލައިގެންހުރީ  ކަސަބުހިރުޖެހި ރަތް ލިބާހެކެވެ.

އޭނާ         ލައިގެން      ހުރީ    ކަސަބުހިރުޖެހި ރަތް           ލިބާހެކެވެ. 

ކމ

ނއތގ ކ ކއތމ ނނމ

ނމ

ނއތނ

ނއތގ

ކއތނ
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13. ލައިގެން ހުރީ ކަރުގޮށާއި އަތުކުރީ ގޮތް އަޅާފައިވާ ހުދު ގަމީހެކެވެ.

14. އެއީ ފައިކުރި ތަނބިކައްޓާ ހަމައަށް ނުފޯރާ ކަޅު ފަޓްލޫނެކެވެ.

އެއީ                                         ފަޓްލޫނެކެވެ.

ނމ

ނ ނއތގ

ނމ

ލައިގެން                 ހުރީ                             ގަމީހެކެވެ.

ކމ

ނއތގ ކ ނކއތމ

ނމ

ކއތ

ގޮތް  އަތުކުރީ  ކަރުގޮށާއި 

އަޅާފައިވާ ހުދު

ފައިކުރި ތަނބިކައްޓާ 

ހަމައަށް ނުފޯރާ ކަޅު
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15. ހަސީނާ ލަމުން ދަނީ މަޑުނޫކުލައިގެ ފަށުވި ފާސްކުރި ހެދުމެކެވެ.

ހަސީނާ       ލަމުން       ދަނީ   މަޑުނޫކުލައިގެ ފަށުވި ފާސްކުރި        ހެދުމެކެވެ.

ކމ

ނއތގ ކ ނކއތމނމ

ނމ

ކއތ ނ
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