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ދިވެހިބަހުގެ އަސްލަކީ ކޮބާ؟
ބަހުގެ ޢިލްމުވެރީން އެއްބަސްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ދިވެހި ބަހުގެ އަސްލަކީ "ސަންސްކިރިތު" ބަހެވެ.

ދިވެހިބަސް އުފެދިގެން އައީ ކިހިނެއް؟

ދިވެހިބަސް އުފެދުނު ގޮތާއި ބެހޭ ގޮތުން ޢިލްމުވެރީން ތަފާތު  3ތިޔަރީއެއް ހުށަހަޅުވައިފައިވެއެވެ.
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ދިވެހިބަހުގައި އެއަށްވުރެ މުސްކުޅި " ދްރަވީދިއަން " ބަސްބަހުގެ ) މިސާލަކަށް ތަމަޅަ މަލެޔާލަމް (
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ޕރާކުރިތއކުން
ސންގަޅަ ބަހަކީ ސަންސްކިރިތު ބަހުން އުފެދުނު ޕްރޯޓޯ ދިވެހި – ސިންގަޅަ ް
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ތާނައަކުރު ބޭނުން ކުރަން ފެށުނީ މީލާދީ ގޮތުން އަށާރަ ވަނަ ޤަރުނުގެ ކުރީކޮޅުގައެވެ.
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ދިވެހިބަސް ދަމަހައްޓައި ކުރިއަރުވަން ޖެހެނީ ކީއްވެ؟
އެއީ ދިވެހިބަހަކީ ދިވެހީންގެ އަމިއްލަ ބަސްކަމަށް ވެފައި ދިވެހި ބަހަކީ ދިވެހި ގައުމިއްޔަތުގެ އެންމެ
މުހިންމު އެއް ބަޔައްވާތީއެވެ .މީގެ އިތުރުން ދިވެހިބަހަކީ ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަން ދަމަހައްޓައިދޭ
ވަރަށް މުހިންމު ވަޞީލަތެކަށް ވާތީއެވެ.

ދިވެހިބަސް ކުރިއެރުވޭނީ ކިހިނެއް؟
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ދިވެހިބަސް ކުރިއެރުވޭނީ ދިވެހިބަހަށް ޝައުޤުވެރިވާ ދިވެހި ބަހުގެ ހުނަރުތަކަށް ކުޅަދާނަ ޒުވާނުންތަކެ ް
ފސޭހަ ގޮތްގޮތައް ބަސް ފޮތާއި
އުފެދިގެންނެވެ .އަދި ދިވެހި ބަސް ދިރާސާކޮއް މީހުން ބޭނުންކުރަން ަ
ޤަވާއިދު ފޮތް ލިޔެ ޝާއިޢު ކޮއްގެންނެވެ .މީގެ އިތުރުން ދިވެހިބަސް މިޒަމާނުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގައި
ފަސޭހައިން ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދުމަކީ ވެސް ވަރައް މުހިންމު ކަމެ ެ
ކވެ.
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ލޯބިވާށާއި އެބަހާއި މެދު ފަޚުރުވެރިވާން ދަސްކޮށްދީގެންނެވެ .އަދި ކުޑަކުދީން ޝައުޤުވެރިވާނ

ގޮތައް ބަސް ަކިޔަވައިދީގެންނެވެ .ދިވެހި ބަހުން ބަނދި ،ވާހަކަ ،ރައިވަރު ،ޅެން ،ލަވަ ފަދަ އެއްޗެހި
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