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ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

އައު ލަފުޒު ހެދުމުގެ އުސޫލު
ތާރަފު
މިއީ ދިވެހިބަހާ މަސްހުނިވަމުން އަންނަ ބޭރުގެ އެކިބަސްބަހުގެ ލަފުޒުތަކުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާނޭ ދިވެހި ލަފުޒުތައް
ކަނޑައެޅުމަށާއި އަލަށް ތާރަފުވާ ކަންކަމާއި އިސްތިލާޙުތަކަށް އައު ލަފުޒު ހެދުމުގައި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން މިހާރު ގެންގުޅޭ
ހަމަތަކާއި އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ލިޔުމެކެވެ .މި ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ކިޔާނީ "އައު ލަފުޒު ހެދުމުގެ އުސޫލު" މިހެންނެވެ.
މަގުސަދު
މި އުސޫލުގެ މަގުސަދަކީ އައު ލަފުޒު ހެދުމުގައި ތަބާވާ ޢިލްމީ ހަމަތަކާއި ގޮތްތައް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުމެވެ.
އުސޫލުތައް:
 .1ގުޅުން ހުރި ލަފުޒެއްގެ މާނަ ފުޅާކުރުން ][EXPANSION
1.1

ބޯދާ ލަފުޒެއްގެ މާނަ ފުޅާކުރުން
މިސާލު:

)ހ( ވާސަ  -ނ) .ބޯދާ(
 .1ދިރިއުޅޭ ތަން .2 .ދިރިއުޅޭ ވެށި.
އިތުރުކުރި މާނަ:
 .3އިންސާނުން ނުވަތަ ދިރުން ހުރި އެހެން އެއްޗެއް އުފެދޭ ،ނުވަތަ އުފެދިގެން
ދިރިއުޅޭ ،ނުވަތަ އުފެދިގެން އާލާވަމުންދާ ވެށި.
)ށ(

ވިޔަނަ ނއ.

 .1ގޮވާންކުރެވިދާނެ  .2ފަސްގަނޑު މޮޅު
 .3ތަކެތި ހެއްދިދާނެ
އިތުރުކުރި މާނަ :
 .4ނ .އިންސާނުންނާއި ދިރޭތަކެތީގައި ހުންނަ ގަރުބަކުރުމާއި ގަރުބަގަތުމުގެ ބާރު.
 .5ނ .އިންސާނުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ބާރު
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1.2

އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ލަފުޒެއްގެ މާނަ ފުޅާކުރުން
މިސާލު) :ހ( ހަކަތަ ނ.
.1

ހަށިގަނޑު ޙަރަކާތް ކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބިދޭބައި .މިސާލު} :ހ{ގައިގެ ވަރު.
}ށ{ހަށިގަނޑުގެ ބާރު.

އިތުރުކުރި މާނަ
.2

އެއްޗެއްގައި ހުންނަ އެހެން އެއްޗެއް ހިންގައިދިނުމުގެ ބާރު .މިސާލު:
}ހ{އިރުގެއަލި ނުވަތަ ވައި ނުވަތަ ރާޅުން ކަރަންޓު އުފައްދާބާރު} .ށ{ތެލުން
އިންޖީނު ހިންގާ ހިންގުން} .ނ{އެއްޗެއް ވަކިވަރަކަށްވުރެ ބާރަށް އެނބުރުމުން
އުފެދޭ ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގެބާރު

)ށ( އުޅަނދު
ނ .1 .ދައުލަތުގެ ފުރައިދުއްވާތަކެތި .މި ތަކެތީގެ ހަފޮޅާ ހިސާބު ބޭރުގައި
ރިއްސެޔޮފަށެއް ދަމާފައިހުރެއެވެ.
އިތުރުކުރި މާނަ
 .2އެއްގަމާއި ،ކަނޑާއި ،ޖައްވާއި ކަނޑުއަޑިން ދަތުރުކުރާން ހަދައިފައި ހުންނަ
ތަކެތި.

 .2ލަފުޒުތަކެއް ގުޅުވައިގެން ލަފުޒު ހެދުން )އެކުވިލަފުޒު(

][COMPOUNDING

އެކުވިލަފުޒެއްގައި ހިމެނޭ ލަފުޒުތައް ވަކިން ހުންނަ އިރު ދޭހަވާ މާނަ ނޫން އެހެން މާނައެއް އެލަފުޒުން
ދޭހަވާން ޖެހޭނެއެވެ.
2.1

އެއްޗަކުން ނުވަތަ ތަނަކުން ހިފޭ ބޭނުމާ ގުޅުވައިގެން
މިސާލު:

ފެންތާނގީ ،މަސްވަޅި ،ހުނިގޮނޑި ،މަދިރިގެ ،ކުކުޅުކޮށި ،ބަކަރިކޮށި ދޫނިކޮށި ،ގުރާކޮށި،
ނަރުކެނޑި ،ފެންހަން ،ދަރުމާރުކޭޓު ،މަސްމާރުކޭޓު ،ފައިފުހި

2.2

އެއްޗެއްގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކަށް ނިސްބަތްކޮށްގެން
މިސާލު:

2.3

މަސްހުނި ،މޭބިސްކުރަނޑި

މާއްދީ ސިފައަކަށް ބަލައިގެން
މިސާލު:

ގިރުނބާދޫނި ،ގުޑުގުޑާދޫނި ،ނަގޫރޯޅި ،ފޫއެނބުރި ،ކޮތަޅުތުން ،ކަޅުބަދިމަކުނު ،ކޮޅުވެއްޓި،
ކޮނޑުކެނޑި
ވަސްމީރު ،ފަތްބޯ ،ބައިބޯ ،ހަންކަޅު ،ކުލަރީތި،
ނަލަމަލަ )ކޮސްމެޓިކްސް(
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2.4

މައުނަވީ ސިފައަކަށް ބަލައިގެން
މިސާލު:

2.5

ނަންހުރި ،ހިތްބަލި ،ބޯހަރު ،ހިތްއަލި ،ހިތްގައު،

އެއް ގިންތިއެއްގައި ހިމެނޭ ތަކެއްޗަށް ނިސްބަތްކޮށްގެން
މިސާލު:

އޮޑިދޯނިފަހަރު ،އޮޑިކަންވާރު ،ފޮށިތަންމަތި ،ތެލިތަށި ،ގޯތިގެދޮރު
ބެރުދުންމާރިތާޅަފިލި ،ގެރިބަކަރިޖަމަލު،

2.6

ކުރާ ކަމަކާ ގުޅުވައިގެން
މިސާލު:

2.7

ފަތްބޯ )މަސްތުވާ ހިކިތަކެތި ބޭނުންކުރާ( ،ބޯކޮށާ،

ކުރާ ދެކަމެއް ގުޅުވައިގެން
މިސާލު:

ފުރާދުއްވާ ،ރޮއިހޭރި ،ތަޅައިފޮޅައި ،ކޮށާމަށާ ،އަރާފައިބާ

 .3ލަފުޒުތަކެއް ގަލައިގެން ލަފުޒު ހެދުން )ގެލިލަފުޒު( ][BLENDING
މިސާލު:

ރަނިކަ = ރަތްނިކަ ،ފަހޮޅި = ފަސްއޮޅި ،ގެވެށި = ގޭގެ ވެށި

ކަތޭރި = ކަތިއެރި ،ރަތަނި = ރަތަށް ހަދަނި ،ކަނާޅު = ކަނަ ވަޅު
ތަރިރުހަނދު = ތަރި/އިރު/ހަނދު ،ވައްކަން = ވަގު ކަން
 .4ލަފުޒުތަކެއްގެ ފެށޭބައި ބޭނުންކޮށްގެން ލަފުޒު ހެދުން )މުލާޑު ލަފުޒު( ][ACRONYM
މިސާލު:

ލާދަ  -ލާރި ދަށްވުން ،ލާމަ  -ލާރި މަތިވުން
ވިއުގަ – ވިއުންގަނޑު ،ގިމަތަ  -ގިމަށް އަރާ ތަން

 .5އުޅިބަހެއްގެ އެއްބައިން ލަފުޒު އުފެއްދުން ނުވަތަ ލަފުޒަކުން އުޅިބަހެއް އުފެއްދުން ][REDUPLICATION
މިސާލު:

ފަތުރު )ދަތުރުފަތުރު މި ލަފުޒުން(
ވަސޭހަތް )ނަސޭހަތްވަސޭހަތް މި އިބާރާތުން(

މިސާލު:

ދާލަން ،ވިދާރާ
ފޯނުވޯނު )އަތްމަތީ ގެންގުޅޭ މުވާސަލާތީ ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ތަކެތި(

ނޯޓު:
އުޅިބަސް :އެއް ބާވަތުގެ ތަފާތު އެއްޗެއްސަށް އެއްކޮށް ކިޔާ ނަން
)ތިންއުޅިބަސް( :މައުމެލާމެލި ،ގައުގަލާގެލި ،މަސްމަހާމެހި ،ވައުވެލާވެލި ،ބަސްބަހާބެހި،
)ދެއުޅިބަސް( :ދަތުރުފަތުރު ،އޮޅުންބޮޅުން ،އާޖުފާޖު ،ހިލަންބިލަން ،ވަށިފޮށި ،އަޑުބަޑު ،ޚަރަދުބަރަދު،
އަލުންބަލުން ،ކަމާކެމި ،ކޮރުންބޮރުން،
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 .6އިސްފަސްކޮށް ލަފުޒު އަތުރައިގެން ލަފުޒު ހެދުން )އިސްފަސްބަސް(
މިސާލު:

އަންނައުނު – އުނުއަންނަ ތަކެތި
އިންސައްތަ – ސައްތައިން )ސަތޭކައަކުން(
ޅ
ކޮޅުދާލި  -ދާލިކޮ ު

 .7ލޯނު ލަފުޒުން ލަފުޒު ހެދުން ][BORROWING
7.1

ލޯނު ލަފުޒެއް އޮތްގޮތަށް ގެނައުން
މިސާލު:

7.2

ކޮފީ◌ީ ،ލޮރީ ،ބަސް ،ޖެލް

ލޯނު ލަފުޒެއް ދިވެހި ކުރުން
މިސާލު:

ގަމީސް ،ގަލަން ،ނަރުސް
)ޢަރަބި(

ތާކިހާ ،ގަލަން،

)އިނގިރޭސި(ނަރުސް ،ލާންޗު ،ޓެގު ،މަރުކާ ،ގަނޭރު ،މެކުހަށް ޖެހުން
ވޮލީބޯޅަ ،ފުޓުބޯޅަ ،އެކެޑަމީ

7.3

)އުރުދޫ(

ފަސްމަންޒަރު،

)ފާރިސީ(

ނަމާދު ،ރޯދަ

ލޯނު ލަފުޒަކާ ދިވެހި ލަފުޒަކާ އެއްކުރުން
މިސާލު:

ހައިރާންމާކު ،ފޫޓުފީތާ ،ފޫޓުފަތިގަނޑު
ލިސްޓުކުރުން ،ރިޕޯޓުކުރުން ،ފޮޓޯނެގުން ،މީސްމީޑިއާ،

7.4

ލޯނު ލަފުޒެއްގެ އަޑަށް ބިނާކޮށް ލަފުޒު ހެދުން
މިސާލު:

އާރް-އޭ-އެފް  -އާރޭފު

ބިލް އޮފް ލޭޑިންގ – ބިއްލަޑި
ބޭންކްރަޕްޓް – ބަނގުރޫޓު
ގޭންގްވޭ – ގަނގުވާ
ރަބިޝް – ރޮބިސް
ކެޕްޓަން – ކައްޕިތާނު/ކައްޕި ކެޕްސްޓަން – ކޭހުސޭނު ހައިހީލް  -ފައިހިއްލި
މެނިފެސްޓު – މުނީފާސް
ބަޓަރނަޓް – ބަޓާނާ
މައެސްޓްރޯ – މޭސްތިރި
4

ޕަރމިޓް  -ފަރުމޭޓު
އާދާ ރޭޝަމް – އަދާރަސަމް

 .8ބޭރުބަހެއްގެ ލަފުޒެއް ތަރުޖަމާކުރުން ][TRANSLATION
މިސާލު:

ކަޅުފޮށި ،ރަތްދޫލަ ،ވައިގެބަނދަރު ،ފަޅިސިކުންތު ،މާމުއިހަނދު،

 .9ދިވެހި މޫލަފުޒަކަށް ނުވަތަ މޫލަފުޒަކުން ހެދިފައިވާ ލަފުޒަކަށް ބަދަލުގެނައުން
މިސާލު:

][DERIVATION

ހަވީރު  -ހަވީރީ،

މޫސުން މޫސުމީ – މޫސުމިއްޔާތު
ފަންނީ  -ފަންނިއްޔާތު
ބަސް – ބަހަވީ  -ބަހަވިއްޔާތު

ދުވަސް  -ދުވަހީ

ބަސް  -ބައްސަ ،އެއްބައްސަ ،ދެބައްސަ
 .10ދިވެހި ލަފުޒަކަށް އެކައެއް އިތުރުކުރުން ][AFFIXATION
މިސާލު:

ނާ|އުއްމީދު ،އަ|ބާއްޖަ ،ބަދު|ނަސީބު ،ޣައިރު|މުސްލިމު
ލާ|ދީނީ ،ބޭ|އަދަބީ ،އިދި|ކީލި އެއް|ކޮޅު
ދީން|ވެރި ،ކިޔަމަން|ތެރި ،ލަފާ|ދާރު ،އޮފު|ދާރު

 .11އެއްޗެއް ތާރަފުވި ގޮތާ ނުވަތަ މަރުކާއާ ގުޅުވައިގެން ލަފުޒު ހެދުން ][INVENTION
މިސާލު:

ކާޑު )ހަނޑޫ ،ހަކުރު ،ފުށް(
އޯމޯ ،ތަރުމޯޒު
ސަތޯބުޅި ،ހުސެންރަހާފަތް ،ދޮށިމޭނާފަތް ،ޖުމުހޫރީމޭވާ ،ކަޅުހުއްތުމޭވާ

 .12އެއްޗަކުން ނުވަތަ ކަމަކުން އިވޭ އަޑަށް ނިސްބަތްކޮށްގެން ލަފުޒު ހެދުން )އަޑުބަސް( ][ONOMATOPOEIA
މިސާލު:

ޑިންޑިން ކޮވެލި
ފިޔޮއް
ރާރާގުޑި

ބަނބުކެޔޮ/ބަންކެއު

އޯކަށްދެމުން
ބުންޒީލަ
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.13

ޑތައްގަނޑުތަކުގައި ލަފުޒެއް ނެތް ޖާގައަކަށް ފައްތައިގެން ލަފުޒު ހެދުން
ދިވެހިބަހުގެ އަ ު
][FILLING ACCIDENTAL GAPS
މިސާލު:

ދާލަން )ފާލަން މި ތައްގަނޑުން(
ވިދާރާ )އިދާރާ މި ތައްގަނޑުން(
ބައްސަ

)ހައްސަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ މި
ތައްގަނޑުން(

 .14ބޭރު ބަހެއްގެ ލަފުޒެއް ކުރުކުރުން ][CLIPPING
މިސާލު:

ބަރޯ )ވީލްބަރޯ( ،ކަންބާ )ކިއުކަންބަރ(  ،ކައްޕި )ކެޕްޓަން(
ކަންބާ ،ބަޓާނާ ،ބަރޯ ،ޕާޓޭ ،ޑިގު

 .15ލަފުޒުގެ ގިންތި ބަދަލުކުރުން
މިސާލު:

][CONVERSION
ނ/.ނއ : .ލޯބި ،ޖާހިލު ،ފަގީރު
ކ/.ނ : .ލިއުން ،ކެއުން ،ހުށައެޅުން
ނއ/.ނ : .އަދާހަމަ،

 .16ލަފުޒު ނުވަތަ ލަފުޒުގެ ބައެއް ތަކުރާރުކުރުން ][REDUPLICATION
މިސާލު:

މީސްމީހުން ،ދޭދޭމީހުން ،ތިންތިންފަށްކުރުން ،ދިހަދިހަމަތި،
ބަލާބެލުން ،ހިނގާހިނގުން ،ބުނާބުނުން ،ކުރާކުރުން

 .17ދެ އިދިލަފުޒު ގުޅުވައިގެން ލަފުޒު ހެދުން
މިސާލު:

ވާނުވާ ،ހިނގާނުހިނގާ ،ދެވޭނުދެވޭ
ބުނަންނުބުނަން ،ދާންނުދާން ،ފެންނަނުފެންނަ
ލަފައިފުރައި ،ދީފައިއަތުލާ ،ގަނެވިއްކާ ،ވިހާމަރުވާ ،އަރާފައިބާ ،އަރައިފަރައި ،އެރިފެރި،
ފިނިހޫނު ،ރޭދުވާ

 .18މާނަ ނުވަތަ ސިފަ ވައްތަރު އެއްޗެއްގެ ނަމުން ލަފުޒު ހެދުން ][REPURPOSING
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މިސާލު:

ޖައްރާފާ ،ބަނޑު ،ގޮފި ،ކޮނޑު ،ފަސްއިނގިލި ،ގެންޑާ

 .19މިނަކާ ގުޅުވައިގެން ލަފުޒު ހެދުން
މިސާލު :ފުންތިލަ މިން :ކަކޫތާ ފެން ،ތިނަކަށީ ފެން
ވަގުތު:

އެހިތާ ،ދުށްތާ ،ހިނގިތާ ،ދިޔަތާ ،ބުނިތާ ،ވެހޭތާ

ދުރުގާތް:

ދުރުތާ ތިމާގެ ،ދުރުތާފަރުވާ

ތަން:

ޖެހުނުތާ ،ބޯޖެހިތާ

 .20ލަފުޒެއްގެ ބައެއް ނުވަތަ އެކައެއް އުނިކޮށްގެން ލަފުޒު ހެދުން ][BACKFORMATION
މިސާލު:

ވުނަ) :ވުނަދާނަ ،ވުނަދަންކާރަ މިލަފުޒުތަކުން(
މާފާނު) :ލޯމާފާނު މި ލަފުޒުން(
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