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 مقدمه

 است شده آورده است، نیاز مورد در رابطه با نگارش بیشتر که اینکته چند ادامه، در . 

 ببینید را زیر آدرس ویراستاری، قواعد ترکامل مطالعه برای: 

http://www.persianacademy.ir/fa/dastoorpdf.aspx 

 مرتبه تایپ و ملکه شود. یعنی بجای اینکه یکبرای شما شیوه صحیح نگارش تمرین کنید شود که بسیار توصیه می

 ح به نگارش دراورید.مرتبه دیگر اصالح کنید، همان مرتبه اول آنرا صحی

 از اصالحات را با ابزار برخی توانید میکنید، ای را ویراستاری میشدهاگر متن تایپ«Replace All » کلی بصورت

 اصالح نمائید، البته الزم است که برای این کار دقت کافی را داشته باشید.

 های امالییغلط 1

 مثال:. بگیرد را متن امالیی اشکاالت باید ویراستار چیز هر از قبل 

 انضباط  انظباط

 مثال:. باشد تایپی اشتباه از ناشی امالیی هایغلط مواقع، برخی است ممکن 

 انضباط  انبضاظ

 مثال:. شوند گذاریاعراب باید شوند، خوانده اشتباه است ممکن گذاریاعراب بدون که کلماتی 

 مَرد: گفت تو به  مرد: گفت تو به

 هِنری معتقد است هنری معتقد است 

 فاصله 2

 نقطه دو» ،«نقطه» چون عالئمی از قبل. است ضروری بسیار مئعال از استفاده هنگام ،«فاصله» صحیح بردن کار به» ،

 فاصله هاآن از بعد ، اماشودنمی گذاشته فاصله «تعجب عالمت» و «سوال عالمت» ،«ویرگولنقطه » ،«ویرگول»

 مثال:. شودمی گذاشته

 ! برو: گفتم من !  برو:  گفتم من .هستم من .  هستم من

  نید و در های اضافی را پاک کفاصله باشد. در رابطه با چنین کلماتی، فاصله هستند، بخشی دو که کلماتینباید وسط

 فاصله استفاده کنید. مثال:صورت لزوم از نیم

 امرفته  ام رفته فاصلهنیم  فاصله نیم روزشمار  شمار روز

 «بایستی، به تناسب، به کلمه قبل یا بعد خود متصل شوند. از جمله مواردی هستند که « می، نمی، ها، های، هایی، ای

 مثال:گیرد. فاصله صورت میاین اتصال در موارد الزم با نیم

  ایخانه خانه ای روممی  روم می

 هاکتاب کتابها  یهاگفته  یها گفته

 آخر وردم. شودمی نوشته( فاصله نیم با همراه)« ی» صورت به یا و شودمی حذف یا آید،می «ه» از پس که اضافه کسره 

 : مثال. است مرسوم بیشتر موارد دیگر از

 اضافه یکسره  اضافه کسره

http://www.persianacademy.ir/fa/dastoorpdf.aspx
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 پرانتز و گیومه 3

 مثال:. دارند فاصله خود بیرون محتوای با و چسبندمی خود داخل محتوای به گیومه و پرانتز 

 فرمود( السالم علیه) علی امام  فرمود(  السالم علیه)  علی امام

 هاتنوین 4

 ها در رابطه با کلمات عربی حتماً استفاده کنید. مثال:از تنوین 

 حتماً   حتما

 سایر عالئم 5

 مثال:. روند کار به خود صحیح شیوه به باید عالئم 

 !جدی؟  ؟!؟!جدی؟ «من»: گفت ( من: )گفت

 مثال. آیدمی عالئم از پس نقطه: 

 .«رفت خواهم من»: گفت فردی  «.رفت خواهم من»: گفت فردی

 مثال. شودمی اضافه قبلی کلمه به فاصله بدون اضافه کسره : 

 اضافه حرفِ  اضافه  ِ حرف

 سایر نکات 6

 های خود را پاراگرافJustify ترین راه انجام این کار استفاده از کلید ترکیبی کنید. سادهCtrl + J .است 

 جای به برود، خط انتهای تا حتماً پاراگراف خط آخرین خواهیدمی اگر Enter، ترکیب از Shift + Enter کنید استفاده 

 (شودمی مشخص خوبی به شعر تایپ در ترکیب این کاربرد)

 آورده شده است: پرکاربرد کاراکترهای از برخی مکان ادامه در 

Windows کاراکتر 

Shift + Space, Ctrl + Shift + 2 فاصلهنیم 

Shift + T ویرگول 

Shift + K, Shift + L گیومه 

Shift + D اضافه کسره 

Shift + J کلمات در کشش 
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 ضمائم 7

 خوانیگذاری و مرزبندی كلمات برای حفظ استقالل كلمه و درستفاصله – 1ضمیمه 

 :11ص  ،«فارسی ادب و زبان فرهنگستان مصوب فارسی، خط دستور»منبع: کتاب 

طبعًا سبب بدخوانی و ابهام  ،، امری ضروری است که اگر رعایت نشود1گذاری میان کلمات، خواه بسیط و خواه مرکبفاصله»

های یک گذاری میان کلمهیعنی فاصله 2«کلمهبرون»های فارسی دو نوع فاصله وجود دارد: یکی فاصله شود. در نوشتهمعنایی می

که معموالً میان  3«کلمهدرون»و دیگری فاصله  ،«از صاحبدالن سر به جیب مراقبت فرو برده بود یکی»جمله یا عبارت، مانند 

 ...«. گذارند: ورود، آزادمرد، خردورزی، پردرآمداجزای ترکیب و اغلب در حروف منفصل می

 

 ها و پیشوندها و پسوندهاامالی بعضی از واژه - 2ضمیمه 

 اصل بر اتصال اصل بر جدایی واژه

 ای 

 )حرف ندا(

 شود.همیشه جدا از منادا نوشته می

 مثال: ای خدا، ای که
 

 آنچه، انکه، اینکه، اینجا، آنجا، وانگهیاستثناء:  شود.جدا از جزء و کلمه پس از خود نوشته می این، آن

 شود.همواره جدا از کلمه پس از خود نوشته می همین، همان

 کتاب، همان جامثال: همین خانه، همین جا، همان 
 

 شود. همواره جدا از کلمه پس از خود نوشته می هیچ
 کسکدام، هیچیک، هیچمثال: هیچ

 

 چرا، چگونه، چقدر، چطور، چساناستثناء:  شود.جدا از کلمه پس از خود نوشته می چه

 چسبد. همواره به کلمه پیش از خود می  چه
 ماهیچه، کمانچهمثال: آنچه، چنانچه، خوانچه، کتابچه، 

، «آری»، و در معنای «چه؟برای»چرا )در معنای استثناء:  شود.جا جدا از کلمه پیش از خود نوشته میدر همه را

 در پاسخ به پرسش منفی(
 شود.جدا از کلمه پیش از خود نوشته می که

 که(کسیکه )آنکه، آنمثال: چنان
 بلکه، آنکه، اینکهاستثناء: 

حفظ همزه این کلمه، وقتی که بین دو عََلم واقع شود، حذف یا  ابن
 هر دو صحیح است

 علیابنعلی / حسینبنحسینمثال: 

 

 در سایر موارد جدا. به
ی، سختمثال: به برادرت گفتم، به سر بردن، به آواز بلند، به

 منزل، به نام خدابهمنزل

 پیوسته خواهد بود اگر:

  ًبای »هنگامی که بر سر فعل یا مصدر بیاید )اصطالحا

 تنبگفتم، بروم، بنماید، بگف«(: بای تأکید»یا « زینت

 در: بدین، بدان، بدو، بدیشان 

                                                           
، زا، غذاخوری، همدلیپرور، خردورزی، تورممانند کتابخانه، داروخانه، گالب، دانشجو، دانشهایی است و شامل کلمهمعنی اعم کلمه گرفته شدهمرکب یا ترکیب به 1

 .شودارجمند، بررسی، بازگویی، کتابچه، دفترچه می
 .شودمی خوانده «حرفییک فاصله» رایانه و تحریر ماشین در فاصله این 2
 .شودفاصله خوانده میاین فاصله در تداول نیم 3
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های عربی، فارسی نبوده و در آغاز برخی ترکیب« به»حرف 
 بذاته العین، بشخصه، مابازاء،پیوسته است: بعینه، بنفسه، برأی

 هرگاه صفت بسازد: بخرد، بشکوه، بهنجار، بنام

شود، مگر آنکه کلمه همیشه جدا از کلمه پس از خود نوشته می بی

زای از معانی اج بگونه باشد، یعنی معنای آن دقیقًا مرکبسیط
 .آن نباشد

 بیهوده، بیخود، بیراه، بیچاره، بینوا، بیجا مثال:

 

 شود.همواره جدا از کلمه پس از خود نوشته می می، همی

 گویدافکند، همیرود، میمثال: می
 

 مهتر، کهتر، بیشتر، کمتراستثناء: بهتر،  .شودهمواره جدا از کلمه پیش از خود نوشته می تر، ترین

گونه باشد: همشهری، همشیره، همدیگر، کلمه بسیط  .شودهمواره جدا از کلمه پس از خود نوشته می هم
 همسایه، همین، همان، همچنین، همچنان

 هجایی باشد: همدرس، همسنگ، جزء دوم تک
موجب دشوارخوانی همکار، همراه )مگر در حالتی که 

 (شود، مانند: همصنف، همصوت، همتیم

  ِشروع شود: همایش، هماورد، « آ»جزء دوم با مصوت
همزه « آ»هماهنگ )مگر در صورتی که قبل از حرف 

 آرمان(آرزو، همدر تلفظ ظاهر شود، مانند: هم

 :آغاز « م»یا « الف»بر سر کلماتی که با  تبصره
مرز، اسم، همشود: همشود، جدا نوشته میمی
 مسلکهم

 در این موارد جدانویسی الزامی است: ها

 ها، های بیگانه نامأنوس: مرکانتالیستبعد از کلمه
 هاها، فرمالیستپزیتیویست

  هنگامی که بخواهیم اصل کلمه را برای آموزش یا برای
ا، هها، متمدنها، باغسازی مشخص کنیم: کتاببرجسته

 هاایرانی

 ها، بینیهرگاه کلمه پردندانه )بیش از سه دندانه( شود: پیش
 هاحساسیت

  هاظها، تلفختم شود: استنباط« ظ»یا « ط»هرگاه کلمه به 

 ها( یا های ملفوظی ها، خانهکلمه به های غیرملفوظ )میوه
، هامتصل باشد )سفیه، فقیهکه حرف قبل از آن حرف 

 .ها( ختم شودها، بهپیه

در ترکیب با سایر کلمات به هر دو صورت صحیح است. 
 مثال: 
 ها / کتابها، کتاب

 ها / باغها، باغ
 ها/ چاههاچاه

، «بای زینت»

، «نون نفی»
 «میم نهی»

وند شهر گاه بر سر افعالی که با الفِ مفتوح یا مضموم آغاز می

ذف در نوشتن ح« الف»انداختن، افتادن، افکندن( بیاید، )مانند 
 شود: بینداز، نیفتاد، میفکنمی

 

 


