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	توجه: حرف اضافی «را» نباید به هیچ عنوان به کلمه قبل از خودش بچسبد. چه با نیمفاصله و چه بدون فاصله. احتماًلا شما هم در متنهای قدیمی فارسی به را چسبیده برخوردهاید: «منرا» یا «عشقرا».
	برخی اشتباهات مرسوم
	 تنوین (-ً) با عبارات فارسی به هیچ وجه همراه نمیشود. «مخصوصاً» درست است، اما «گاهاً» اشتباه است؛ زیرا «مخصوص» عبارتی است که ریشه عربی دارد اما «گاه» واژهای است که در اصل فارسی است.
	 در عباراتی که از زبان دیگری وارد زبان ما میشوند، باید به جای حرف،T  از «ت» استفاده شود نه «ط». مثلاً «نرمافزار متلب»صحیح است نه «نرمافزار مطلب» و یا «امپراتور» نه «امپراطور». سایر عبارتی که از زبان غیر عربی وارد زبان فارسی میشود نیز باید با حروف اصلی�
	 عبارت «بر علیه» اشتباه است و باید نوشته شود «علیه».
	 اشتباه گرفتن» غ» و «ق» در بین نویسندگان زیاد دیده میشود که باید دقت بیشتری شود و حداقل یک بار با جستجو در گوگل، از املای صحیح عبارت، مطمئن شوید.
	 استفاده از «ه»ی مونث چه در صحبت کردن و چه در نوشتن، اشتباه است. اشتباهات رایجی که برخی زیاد مرتکب آن میشوند. مثل «خواهران محترمه».
	 علائم جمع عربی نباید برای جمع بستن کلمات فارسی استفاده شود. همان مثال معروف: «آزمایشها» صحیح است نه «آزمایشات».
	چسباندن حرف اضافهی فارسی «به» به واژهها
	در زبان عربی حرف جر «ب» را همیشه باید به واژهی بعدی که مجرور نامیده میشود چسبیده نوشت، اما در زبان فارسی حرف اضافهی «به» را باید همواره جدا از واژهی بعدی نوشت. مگر در اشکال کهن مانند: بدین (یعنی به این) و بدو (یعنی به او) و بدان (یعنی به آن) و یا ...
	«او نویسـندهی بنامی بود» و یا «من او را به نام نمیشناختم». به همین ترتیب اگر «بهروی» را «بروی» بنویسیم، آشکار نخواهد شد که منظور چیست؟ آیا منظور از «بروی» فعلی از مصدر رفـتن اسـت، مانند برو، بروی و... یا آن که مثلاً میخواهیم بنویسیم: «این قلم به ...
	و یا اگر ما «به درد» را «بدرد» بنویسیم باز هم شباهت معنا رخ میدهد، زیرا «بدرد» یعنی پاره کند و «به درد» یعنی به غم و اندوه. به همین گونهاند صدها واژه که باید به هنگام نوشـتن آنها با احتیاط بود، مانند:
	بهدل و بدل، بهشـتاب و بشـتاب، بهکار و بکار، بهگردن و بگردن، بهکس و بکس، بههمان و بهمان، بهگردش و بگردش، بهچشم و بچشم، بههر و بهر، بهخر و بخر، بهدوش و بدوش، بهبار و ببار، بهخواب و بخواب و غیره.
	گذاشتن/ گزاردن
	 گذاشتن: در معناي حقيقی كلمه، «قرار دادن به طور عيني و مشهود» است، مثلاً: «ليوان را روي ميز میگذارم» يا «كتاب را در قفسه گذاشت.» اما گذاشتن مجازاً به معناي «قرارداد كردن، وضع كردن، تأسيس كردن» است و چون مقصود از قانونگذار كسي است كه قانون را وضع و بنا م�
	 گزاردن: نخست بايد دانست كه گزاشتن با «ز» و گذاردن با «ذ» غلط است و صحيح آنها بهترتیب گذاشتن و گزاردن است. غلط اين دو فعل اخير از آنجا ناشی شده است كه صيغهی امری هر دو از لحاظ آوايی يکسان است، يعني امر گذاشتن میشود «گذار» و امر گزاردن میشود «گزار». ول�
	1- يکی به معنای «بهجا آوردن» يا «ادا كردن» يا بر طبق استعمال معاصران، «اجرا كردن» و «انجام دادن.» مثلاً وام گزاردن يعني «ادا كردن وام»، بنابراين وام گزار صحيح است و نه وام گذار. و نيز حج گزار صحيح است، يعنی «انجام دهنده مناسك حج»، و نه حج گذار، همچنين باي�
	خراجگزار، سپاسگزار، شگرگزار، خدمتگزار، حقگزار، پاسخگزار، مدحگزار، سنتگزار، كارگزار و پيغام گزار.
	2- معناي دوم گزاردن «برگرداندن از زباني ديگر يا از بياني به بيان ديگر يا، به تعبير اين زمان، از نظامي (سيستمی) به نظام ديگر» است. بنابراين مترادف است با «ترجمه كردن» (گزارنده و گزارش به معناي «مترجم» و «ترجمه» بوده است) يا «تعبير كردن» و «شرح دادن» (خواب گ�
	چرا / چه را
	واژهی چرا به معناي براي چه به همين صورت نوشته میشود ولي اگر به معنای چه چيز را باشد بايد دو كلمه جدا از هم و به صورت چه را نوشته شود چرا برداشتی؟ يعني براي چه برداشتی؟ ولي چه را برداشتی؟ يعني چه چيز را برداشتی؟
	چنانکه/ چنانچه
	اين دو تركيب را نبايد به جاي هم به كاربرد چنانکه حرف ربط مركب، دلالت بر تشبيه و تمثيل میكند و با «به طوري كه» مترادف است اما چنانچه، قيد تأكيد است و معمولاً پس از كلمه اگر و براي تقويّت معنای آن به کار میرود.
	کلمات «چنانچه» و «چنانکه» بهتر است جدا نوشته شوند، اما اگر سر هم نوشته شوند، ایرادی ندارند.
	«چنانچه» یک حرف شرط است به معنی «اگر»
	«چنانکه» یک حرف ربط است به معنی «همانطور که»
	پس؛
	عبارت «چنانچه میدانیم» غلط است. («چنانکه میدانیم» درست است)
	عبارت «اگر چنانچه...» غلط است. («اگر چنان که... » درست است)
	جمله «چنانچه درختی را آب ندهیم، خشک میشود» درست است.
	آن/ این
	ضمير اشاره آن و اين هر گاه مقدم بر حرف «كه» بيايد معمولاً چسبيده به آن نوشته میشود. «به شکر آنکه شکفتي به كام بخت ای گل» ولي اگر آن و اين به معنای آن كس يا آن چيز و اين كس يا اين چيز باشد بهتر است كه جدا از كه نوشته شود.
	ها/ ان
	«ها» و «ان» نشانههای جمع در فارسي هستند. يعني واژگان فارسي فقط با «ها» يا «ان» میتوانند جمع بسته شوند و در غير اين صورت واژه برخلاف قواعد يا اصول دستور زبان فارسی ساخته و يا نوشته میشود که به آن مخالفت قياس میگوییم. «ها» براي جاندار و بیجان و «ان...
	قواعد همزه (ء)
	حرف همزه (ء) یک حرف عربی است و جزء الفبای فارسی نیست. بنابراین، هر کلمهای که در آن همزه دیده شود، یک کلمه عربی است که وارد فارسی شده است. به عبارت دیگر، در کلماتی که فارسی هستند نباید همزه به کار رود. پس، کلماتی مثل: پایین، بفرمایید، مینمایید و ... ...
	قواعد پایهی همزه:
	 اگر همزه، حرکت فتحه (-َ) بگیرد، باید با با پایهی «الف» نوشته شود؛ مثال: هیأت درست است، چون ء دارای فتحه است. (البته اگر از هیئت، منظور علم نجوم باشد، برای ایجاد تفاوت، با پایهی (ی) نوشته میشود.)
	 اگر همزه، حرکت کسره (-ِ) بگیرد، باید با پایهی «ی» نوشته شود؛ مثال: مسائل درست است، چون ء دارای کسره است. خائن، مائده، ائمه، جوائز و ... (مسایل و جوایز هم درست هستند.)
	 اگر همزه، حرکت ضمه (-ُ) بگیرد، باید با پایهی «و» نوشته شود؛ مثال: مثلاً در کلمه عربی آباؤُکم، همزه به خاطر داشتن ضمه، بر روی پایهی «و» قرار گرفته است.
	استثنائات و مابقی قواعد همزه:
	 اگر حرف قبل از همزه، مفتوح باشد، همزه با پایهی «الف» نوشته میشود؛ مثال: رأفت، مأخذ، تأخیر.
	 اگر همزه با صدای «ای» همراه شود، همزه بر پایهی «ی» مینشیند؛ مثال: جبرائیل، رئیس، لئیم، اسرائیل.
	 اگر حرف قبل از همزه، ضمه (-ُ) باشد، بر تمامی قواعد، اولویت پیدا میکند و همزه بر روی پایهی «و» نوشته میشود. به طور مثال، درست است که در کلمه مؤسس، حرف همزه، حرکت فتحه دارد، اما چون حرف قبل از همزه، حرکت ضمه (-ُ) دارد، باید بر روی پایهی «واو» نوشته شود

	 اگر همزه با صدای «او» همراه شود، بر پایهی «واو» نوشته میشود؛ مثال: مسؤول (مسئول، غلط است)، شؤونات.
	 تمامی کلمات لاتین که شامل همزه میشوند، باید بر پایهی «ی» نوشته شوند؛ مثال: ناپلئون، سوئد، ئیدروژن، ژوئن.
	قواعد همزه بدون پایه:
	 همزه بدون پایه، فقط در آخر کلمات عربی میآید؛ مثال: سوء، اعضاء، املاء، انشاء.
	کلماتی مثل «انشاء» که در انتهای آنها، الف و سپس همزه بدون پایه میآید، الف و همزه آنها، در فارسی، یک حالت اضافی است و همزه تلفظ نمیشود و شنیده نیز نمیشود، بنابراین حذف میشود. پس در فارسی، «املا» درست است نه «املاء» و همینطور، «اعضا» درست است نه «اع...
	 در این کلمات، اگر یک مضافٌ الیه به کلمه اضافه شود، یک «ی» میانجی به انتهای کلمه اضافه خواهد شد؛ مثال: اعضای مجلس
	 اگر حرف پیش از آن مفتوح باشد، روی کرسیِ «ا» نوشته میشود، مگر آنکه پس از آن مصوّت «ای»، «او» یا «ب» باشد که در این صورت روی کرسی «ی» نوشته میشود:
	رأفت، تأسف، مأنوس، شأن و خلأ، ملأ، مبدأ، منشأ.
	رئیس، لئیم، رئوف، مئونت، مطمئن، مشمئز.
	 اگر حرفِ پیش از آن مضموم باشد، روی کرسی «و» نوشته میشود، مگر آنکه پس از آن مصوّتِ «او» باشد که در این صورت روی کرسی «ی» نوشته میشود:
	رؤیا، رؤسا، مؤسسه، مؤذّن، مؤثر، مؤانست، لؤلؤ، تلألؤ، شئون، رئوس.
	 اگر حرفِ پیش از آن مکسور باشد، یا ساکن ولی در وسط کلمه قرار داشته باشد، روی کرسی «ی» نوشته میشود و همچنین کلمات دخیل فرنگی همواره با کرسی «ی» نوشته میشوند:
	لئام، رئالیست، سئول، نئون، مسئله، جرئت، هیئت، و در توأم استثنا است.
	 اگر حرفِ پیش از آن مکسور و در آخر کلمه باشد، روی کرسی (ی) نوشته میشود: متلألیء.
	 اگر حرفِ پیش از آن ساکن و یا یکی از مصوّتهای بلندِ «آ»، «او» یا «ای» بوده و در آخر کلمه نوشته شود، بدون کرسی نوشته میشود:
	جزء، سوء، شیء، بطء، سماء، ماء، املاء، انشاء.
	 در صورتی که همزه پایانی ماقبل ساکن (بدون کرسی) یا همزه پایانی ماقبل مفتوح (با کرسی «ا») و یا همزه پایانی ماقبل مضموم (با کرسی «و») به یای وحدت یا نکره متصل شود، کرسی «ی» میگیرد و کرسی قبلی آن نیز حفظ شود:
	جزئی، شیئی، منشائی، مائی، لؤلؤئی.
	 اگر حرفِ پیش از آن مفتوح (-َ) یا ساکن و پس از آن حرف «آ» باشد، به صورت آ نوشته میشود: مآخذ، لآلی، قرآن، مرآت.
	 نشانه کسره (-ِ) اضافه در خط فارسی آورده نمیشود، مگر برای رفع ابهام در کلماتی که دشواری ایجاد میکند:
	اسبِ سواری/ اسب سواری.
	 برای کلمات مختوم به های بیان حرکت، در حالتِ مضاف، از علامت «ء» (ی کوتاه شده شبیه همزه) استفاده میشود:
	خانه من، نامه من، نوشته او.
	 «ی» در کلمههای عربیِ مختوم به «ی» (که «آ» تلفظ میشود) در اضافه به کلمه بعد از خود به «الف» تبدیل میشود:
	عیسای مسیح، موسای کلیم، هوای نفس، کبرای قیاس.
	واژهها و عبارات مأخوذ از عربی
	الف) «ه» در عبارات مأخوذ از عربی به چند صورت میآید:
	1- اگر در آخر کلمه تلفظ شود، به صورت «ت» نوشته میشود: رحمت، جهت، قضات، برائت، مراقبت.
	2- اگر در آخر کلمه تلفظ نشود، به صورت «ه» یا «ـه» نوشته میشود: علاقه، معاینه، مراقبه، نظاره، آتیه.
	3- در ترکیبات عربی رایج در فارسی به صوت «ه» یا «ـه» نوشته میشود: لیله القدر، ثقه الاسلام، خاتمه الامر، دایره المعارف؛ استثنا در کلمات حجت الاسلام، آیت اللّه.
	ب) «و» که در برخی از کلمههای عربی به صورت «آ» تلفظ میشود. در فارسی به صورت «الف» نوشته میشود، مگر در مواردی که رسم الخط قرآنی آن مراد است: زکات، حیات، مشکات.
	ج) «الف کوتاه» همیشه به صورت «الف»، نوشته میشود، مگر در برخی حروف اضافه و اسامی خاصی که «الف» در آخر کلمه میآید و ترکیباتی که عیناً از عربی گرفته شده است: شورا، مولا، تقوا، اسماعیل، رحمان، هارون، یاسین.
	الی، حتی، عیسی، یحیی، مرتضی، اعلام الهدی، بدرالدّجی، سدره المنتهی، طوبیلک.
	تنوین و جمع مکسر
	الف) کلماتی مثل اكثراً، احتراماً، اقلاً به طور كامل غلط است چه در فارسي و چه در عربي چون باب افعل تنوين نمیگيرد.
	ب) از واژههای فارسی جمع مکثر نمیتوانيم بسازيم اين كار فقط در زبان عربی ممکن است. کلمات بنادر، فرامین، دراویش و اساتید غلط ولی کلمهی علماء جمع عالم و صحیح است.
	تذکر: الف است در دوجا حذف میشود: یکی بعد از مصوت بلند «آ» و دوم بعد از مصوت بلند «او» مثلاً احمد دانا است غلط ولی احمد داناست صحیح است.
	آسمان آبيست غلط ولی آسمان آبی است صحیح است. علی كم رو است غلط ولی علی کم روست صحیح است.
	واژههايی كه از دو جزء پي در پي مثل هم ساخته شده باشد بايد جدا نوشته شود. مثل: لك لك، گاه گاه، يك يك.
	موصوف و صفت بايد هميشه جدا نوشته شوند مانند جناب عالی.
	عدم استفاده از عبارت «با این وجود»
	عبارت با این وجود یک واژه ذهنی است که دلالت بر بودن چیزی میکند. بکار بردن این عبارت باعث سؤال برانگیختن و متعجب بودن مخاطب میشود و ذهن او را هنگام خواندن متنتان به چالش میکشد. بنابراین بهتر است در نوشتهها متنتان از این عبارت تا حد ممکن استفاده نک...
	عبارت با این وجود یک واژه ذهنی است که دلالت بر بودن چیزی میکند. بکار بردن این عبارت باعث سؤال برانگیختن و متعجب بودن مخاطب میشود و ذهن او را هنگام خواندن متنتان به چالش میکشد. بنابراین بهتر است در نوشتهها متنتان از این عبارت تا حد ممکن استفاده نک...
	عبارت با این وجود یک واژه ذهنی است که دلالت بر بودن چیزی میکند. بکار بردن این عبارت باعث سؤال برانگیختن و متعجب بودن مخاطب میشود و ذهن او را هنگام خواندن متنتان به چالش میکشد. بنابراین بهتر است در نوشتهها متنتان از این عبارت تا حد ممکن استفاده نک...
	جمع بستن عبارات فارسی با پسوند عربی:
	جمع بستن واژگان فارسی با قواعد عربی نامتناسب و اشتباه است. به دو واژه زیر دقت کنید:
	گزارشات
	روزنامهجات
	هر دو نوشته، واژههای فارسی هستند و با قواعد عربی جمع بسته شدهاند. بهتر است به جای آن از:
	گزارشها
	روزنامهها
	و مواردی از این قبیل ازجمله عبارات نامتعارف است که در شیوه نگارش دستوری باید از آنها اجتناب کرد.
	جمع در جمع!
	برخی از واژههای عربی که وارد زبان فارسی شدهاند در متن مجدداً جمع بسته میشوند، که این شیوهای غلط در قوانین نگارش است. به کلماتی مانند «جواهر» میتوان اشاره کرد که خود جمع گوهر است و ما به اشتباه آن را «جواهرات» میگوییم و یا «اخبار» که جمع کلمه «خب...
	اصول عددنویسی در نگارش محتوای متنی فارسی
	رعایت اصول عددنویسی در نگارش محتوای متنی از جمله مواردی است که باید استاندارهای لازم درباره آن رعایت شود. نحوه صحیح نوشتن اعداد در محتوا، خواندن متن را برای مخاطب آسان خواهد کرد. در ادامه به برخی از اصولی که هنگام نوشتن اعداد باید رعایت شود، اشاره می...
	در اعداد یک رقمی تنها عدد (۱) به دلیل شباهت به حروف (ا) زبان فارسی باید به صورت حروف (یک) و بقیه اعداد بصورت عدد نوشته شوند.
	اعداد دو رقمی و سه رقمی بهتر است به صورت عدد نوشته شوند:
	مثال:
	۵۲ نفر در آزمون دکترای مدیریت و ۴۷۵ نفر در دیگر رشتهها قبول شدند.
	اعداد چهار رقمی و پنج رقمی به بالا را میتوان به صورت ترکیبی از عدد و حرف نوشت:
	مثال:
	۳۵ هزار و ۱۲۳ ریال
	با ۲۲ میلیون ۴۵۶ هزار و ۳۰۰ رأی رقیبان خود را پشت سر گذاشت.
	مواردی که همیشه باید از عدد استفاده کرد.
	در جدولهای آماری، نتایج مسابقات ورزشی، سن، قد، وزن، طول و عرض جغرافیایی، تاریخ تولد، شماره شناسنامه، شماره اتومبیل، صفحات کتاب، مبلغ، موارد قانونی، تاریخ تولد، شماره تلفن و… از جمله مواردی است که همیشه برای شیوه نگارش صحیح باید آنها را به صورت عدد به...
	در جدولهای آماری، نتایج مسابقات ورزشی، سن، قد، وزن، طول و عرض جغرافیایی، تاریخ تولد، شماره شناسنامه، شماره اتومبیل، صفحات کتاب، مبلغ، موارد قانونی، تاریخ تولد، شماره تلفن و… از جمله مواردی است که همیشه برای شیوه نگارش صحیح باید آنها را به صورت عدد به...
	در جدولهای آماری، نتایج مسابقات ورزشی، سن، قد، وزن، طول و عرض جغرافیایی، تاریخ تولد، شماره شناسنامه، شماره اتومبیل، صفحات کتاب، مبلغ، موارد قانونی، تاریخ تولد، شماره تلفن و… از جمله مواردی است که همیشه برای شیوه نگارش صحیح باید آنها را به صورت عدد به...
	مثال:
	ساعت ۴۵/۸
	صفحه ۵، صفحه ۱۲۵
	۱۲ دی ۱۳۷۶
	تصویب نامه شماره ۵ هیئت وزیران
	شماره تلفن ۳۳۵۵۲۷۸
	افعال مناسب:
	ابتدا مروری بر دستهبندی فعلها در زبان فارسی را انجام میدهیم.
	1- ماضی ساده/ مطلق
	( بن ماضی+ شناسههای ماضی:
	رفتم/ رفتی/ رفت/ رفتیم/ رفتید/ رفتند.
	نکته: گاهی در قدیم برای زینت بخشیدن به فعل ماضی ساده پیشوند «ب» میافزودند:
	بگفت ای هوادار مسکین من         برفت انگبین یار شیرین من
	2- ماضی استمراری
	( می+ ماضی ساده:
	میرفتم/ میرفتی/ میرفت/ میرفتیم/ میرفتید/ میرفتند.
	نکته 1:  گاهی در قدیم به جای «می» از پیشوند «همی» استفاده میکردند:
	همی کشت و همی گفت ای دریغا       که باید کشتن و هشتن در این دشت
	نکته 2: گاهی در قدیم به جای «می» در اول فعل، از پسوند «ی» در اخر فعل استفاده میشد:
	کبوتران به طاعت و مطاوعت او روزگار گذاشتندی.
	3- ماضی نقلی
	( صفت مفعولی+ ام. ای. (است). ایم. اید. اند:
	رفتهام/ رفتهای/ رفته است/ رفتهایم/ رفتهاید/ رفتهاند.
	نکته: شکل کامل فعل ماضی نقلی (رفته استم/ رفته استی و....)
	در قدیم گاهی مورد استفاده قرار میگرفت:
	آن شنیدستی (شنیدهای) که از عشق نباید ترسید.
	4- ماضی بعید
	( صفت مفعولی+ بودم. بودی. بود. بودیم. بودید. بودند:
	رفته بودم/ رفته بودی/ رفته بود/ ....
	5- ماضی التزامی
	( صفت مفعولی+ باشم. باشی. باشد. باشیم. باشید. باشند:
	رفته باشم/ رفته باشی/ رفته باشد/ ....
	6- ماضی مستمر/ ملموس
	( داشت+ شناسه+ ماضی استمراری فعل اصلی: داشتم میرفتم/ داشتی میرفتی/ داشت میرفت/ ....
	نکته: گاهی بین دو جزء کمکی و اصلی ماضی مستمر فاصله ایجاد میشود که نباید ما را به اشتباه بیندازد:
	داشتم کم کم به او دل میبستم (داشتم میبستم= ماضی مستمر)
	7- مضارع اخباری
	( می+ بن مضارع+ شناسههای مضارع:
	میروم/ میروی/ میرود/...
	نکته 1: گاهی در قدیم به جای پیشوند «می» از «همی» استفاده میشد:
	همی گویم و گفتهام بارها        بود کیش من مهر دلدارها
	نکته2: گاهی این فعل (چه در زمان حاضر چه در قدیم) بدون علامت خاص به کار برده میشود:
	بگفت آن جا به صنعت در چه کوشند؟      بگفت اندوه خرند و جان فروشند. (کوشند/ خرند/ فروشند، مضارع اخباری هستند)
	این کار مشکلاتی را با خود همراه دارد ( دارد= مضارع اخباری)
	نکته3 : گاهی در گذسته به جای «می» از «ب» در ابتدای فعل استفاده میشد.
	8- مضارع التزامی
	( ب+ بن مضارع+ شناسههای مضارع:
	ببینم/ ببینی/ ببیند/ ....
	نکته1: گاهی این فعل بدون پیشوند «ب» مورد استفاده قرار میگیرد:
	اگر دستم رسد (برسد) بر چرخ گردون ....
	نکته2: گاهی به جای پیشوند «ب» در اول فعل از «می» استفاده میشود و برای تشخیص این فعل از مضارع اخبای فقط باید به معنی آن توجه کرد:
	زاغ گفت: من باری جای نگه دارم و مینگرم (بنگرم) تا چه کنند.
	نکته3: شکل ظاهری «سوم شخص مفرد ماضی استمراری» و «دوم شخص جمع مضارع اخباری» در برخی افعال شبه هم هستند و فقط باید در جمله تفاوت آنها را تشخیص داد:
	میخرید (آن پسر هر روز کتاب میخرید «ماضی استمراری»)  و (شما همیشه کتاب میخرید «مضارع اخباری»)
	این نکته برای افعال زیر نیز صدق میکند:
	دریدن/ خریدن/ لرزیدن/ سنجیدن/ لغزیدن/ پریدن/ ...
	نکته4: دوم شخص جمع مضارع التزامی و دوم شخص جمع فعل امر از نظر ظاهر کاملا شبیه هم هستند:
	شاید به قایم شهر بروید (مضارع التزامی)
	به قایم شهر بروید(امر)
	9- مضارع مستمر (ملموس)
	( فعلهای کمکی از مصدر «داشتن» (دارم/ داری/ دارد/ ...)+ مضارع اخباری:
	دارم میروم/ داری میروی/ دارد میرود/ ...
	نکته: گاهی هم بین جزء کمکی و اصلی مضارع مستمر فاصله ایجاد میشود:
	دارم کم کم به موفقیتشان امیدوار میشوم (دارم میشوم= مضارع مستمر)
	10- آینده
	( خواهم. خواهی. خواهد. خواهیم. خواهید. خواهند+ بن ماضی:
	خواهم گفت/ خواهی گفت/ خواهد گفت/ ...
	یکی دیگر از نکات دستوری در نگارش محتوای متنی به کارگیری افعال مناسب است که موارد و مصداقهای آنها را میتوان برشمرد:
	 به کار بردن فعل «است» به جای «میباشد».
	 به کار بردن فعل «شدن» به جای فعل «گشتن».
	 استفاده از فعل «کردن» به جای فعل «نمودن».
	کاربرد فعل در قالب نادرست (برخی مواقع فعل نامناسب در قالبی نادرست به کار گفته میشود).
	مثال:
	به جای آنکه بنویسیم: جهان اسلام درحال بیدار شدن است.
	مینویسیم: بیداری جهان اسلام را فراگرفته است.
	عدم به کار گیری حروف زائد و نامناسب
	استفاده از حروف اضافه مانند: به، از، با، علیه و… باید در محتوایتان متناسب با جمله و به اندازه مورد استفاده قرار بگیرد. زیاد به کار بردن این حروف زائد مخاطب را از محتوای اصلی پیام دور میکند.
	مطابقت فعل با فاعل
	در فارسی با فاعل مفرد هميشه فعل مفرد آورده میشود (جز گاهي برای بيان احترام، مثلاً «آقای رئيس گفتند» به جاي «آقای رئيس گفت») و اگر در گذشته استثناهايي بوده امروزه منسوخ است و نيازي به ذكر آنها نيست اما در مورد فاعل جمع قاعده كلي اين است كه اگر جاندار ...
	استفاده از فعل معلوم به جای فعل مجهول
	فعل معلوم فعلی است که فاعل آن شخص یا شئ معین بوده و در ابتدای جمله به کار میرود. استفاده از یک فعل معلوم در ابتدای جمله مخاطب را برای خواندن ادامه مطلب جذب میکند.
	برای مثال:
	فعل معلوم: سارق پول را به سرقت برد.
	فعل مجهول: پول توسط سارق به سرقت رفت.
	در اینجا متوجه میشوید که وقتی فاعل در ابتدای جمله قرار گیرد و از فعل معلوم استفاده شود مفهوم جمله سادهتر و سریعتر به خواننده منتقل میشود و در نتیجه برای جذب مخاطب تأثیرگذاری بیشتری دارد.
	در اینجا متوجه میشوید که وقتی فاعل در ابتدای جمله قرار گیرد و از فعل معلوم استفاده شود مفهوم جمله سادهتر و سریعتر به خواننده منتقل میشود و در نتیجه برای جذب مخاطب تأثیرگذاری بیشتری دارد.
	در اینجا متوجه میشوید که وقتی فاعل در ابتدای جمله قرار گیرد و از فعل معلوم استفاده شود مفهوم جمله سادهتر و سریعتر به خواننده منتقل میشود و در نتیجه برای جذب مخاطب تأثیرگذاری بیشتری دارد.
	رعایت اصول نشانه گذاری در متن
	رعایت اصول نشانهگذاری در محتوای متنی فارسی خواندن مطالب را آسان میکند و موجب میشود، مخاطب مفهوم و منظور شما را از متن نوشته شده به خوبی درک کند تا گوینده را در انتقال مقصودش یاری دهند، برای رفع ابهام و روشنتر کردن مقصود نویسنده و روان خواندن نوشته...
	مبحث نشانهگذاری از اصول و قواعدی پیروی میکند که برخی از این قواعد را در زیر ملاحظه میفرمایید:
	الف) نقطه در پایان جملات خبری و انشایی گذاشته میشود.
	مثال: رییس جمهور وارد تهران شد.
	ب) نقطه پس از توضیحات پاورقیها، جدولها و نمودارها بکار برده میشود.
	ج) هنگام استفاده از حروف اختصار لازم است بعد از هر حرف (به جز حرف آخر) نقطه گذاشته شود.
	مانند: س. م (سعید مرتضوی)، ه.ق (هجری قمری)، ق.م (قبل از میلاد)
	د) در پایان جمله و پس از ذکر مشخصات منابع که در متن استناد شده است.
	مانند: (مطهری، 1377، ص .25)
	ویرگول نشانه مکث کوتاه است که با توجه به نوع متن و نوع مخاطب، برای درست و روان خواندن نوشته، در حد اعتدال به کار برده میشود. در برخی موارد استفاده از آن ضرورت دارد که به برخی از آنها اشاره میگردد:
	الف) در جملاتی که احتماًل دارد، خواننده دو جمله را بهم مربوط سازد باید از ویرگول استفاده کرد. بعنوان مثال:
	امام، امت اسلام را زنده کرد.
	ب) برای جداسازی بخشهای مختلف یک آدرس از ویرگول استفاده میشود. بعنوان مثال:
	تهران، سعادت آباد، خیابان علامه جنوبی، پلاک ۲۰، واحد۴
	ج) ویرگول بعد از نام افراد و یا نام منبع در داخل متن کاربرد دارد.
	د) برای جداسازی ارقام در جمله ویرگول را بکار میبریم. برای نمونه به جمله زیر دقت کنید.
	به این موضوع در صفحههای ۷۰، ۱۱۵ و ۱۸۵ اشاره شده است.
	ر) در بین دو کلمه که احتماًل دارد خواننده آنها را به هم اضافه کند.
	امام، امت اسلام را زنده کرد.
	س) در دو طرف عطف بیان و بدل نیز معمولاً به کار میرود.
	شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، درباره مسائل جاری گفت...
	ص) بین چند کلمه یا گروه که در کنار هم بیایند و از نظر دستوری دارای یک نقش باشند، از ویرگول استفاده میشود و دو واحد آخری با «و» به هم عطف میشوند.
	مردی مؤدب، فروتن، مهربان و نیکوکار بود.
	و) میان عبارتها و جملههای غیرمستقل یا وابسته.
	معمولاً پیش مردم ظاهربین، دانشمند واقعی کسی است که...
	ی) بعد از کلمهها و عبارتهای ربطی مانند:
	با این همه، به هر حال و... و قیدی، مانند: اولاً، ثانیاً، بلی، خیر و...
	نقطه ویرگول برای مکثهای طولانیتر و حدّ فاصل بین ویرگول و نقطه است و به نقطه نزدیکتر است که موارد کاربرد آن به شرح زیر است:
	الف) در واقع نشانه یک مکث در دو جملهای است که معانی آنها بهم مرتبط است. معمولاً زمانی که دو جمله با واژههایی مانند «البته»، «همچنین»، «بنابراین» بهم مرتبط میشوند از نقطه ویرگول استفاده میشود.
	برای مثال: از شیخ الرئیس شنیده شده است که «از گاو میترسم؛ برای اینکه گاو شاخ دارد و عقل ندارد.»
	ب) اجزای وابسته به یک موضوع کلّی، هرگاه به صورت جملههای متعددِ ظاهراً مستقل بیان شود.
	فراق، کوه را هامون کند؛ هامون را جیحون کند؛ جیحون را پرخون کند؛ پس با این دل ضعیف چون کند؟
	ج) هرگاه در بین اجزای قسمتهای مختلف یک جمله، ویرگولهای متعدد به کار رفته باشد، نقطه ویرگول برای جدا کردن مجموعه آن قسمتها از یکدیگر به کار میرود.
	محمد، احمد، حسن؛ علی و محمود را زدند.
	د) هرگاه موضوع یک جمله کامل، فهرست وار دستهبندی شده باشد، پس از پایان هر دسته، نقطه ویرگول، و در آخرین دسته، نقطه میآید.
	مانند:
	ساختمان واژههای فارسی، چند صورت است:
	1. ساده: گل، دل، خرد؛
	2. پیشوندی: همدل، بینوا، نادان؛
	3. پسوندی: کارگر، شنونده؛
	4. مرکب: گلخانه، دلنواز، سخنگو؛
	5. گروهی: بیدست و پا، آب از سرگذشته؛
	نشانه توضیح است و به جای کلمهها و عبارتهای توضیحی (نظیر، مانند، مثل، ازقبیل و...) به کار میرود، بدین معنی که آنچه بعد از دو نقطه آمده توضیح مثالِ قبل است؛ مانند:
	الف) بعد از ذکر نام افراد و یا نام منبع در محتوا از دو نقطه استفاده میشود. به عنوان نمونه:
	خبرگزاری ایسنا: آمریکا میتواند معافیتهای نفتی ایران را تمدید نکند؟
	ب) پس از کلماتی از قبیل: «یعنی»، «چنانچه»، «مثال» میتوان از دو نقطه استفاده کرد.
	اوضاع اقتصادی کشور جالب نیست، یعنی: باید به امور کشور رسیدگی شود.
	ج) قبل از نقل قولها دو نقطه میآید:
	او در کتاب خود گفته است: «شما بودید که رفتید...»
	د) برای جداکردن رقمهای جزئی از کلی نیز از دو نقطه استفاده میکنند (در متنهای فارسی رقم کلی در سمت راست و رقم جزئی سمت چپ میآید)، مثلاً جلد سوم صفحه چهل و یک، را به صورت، «3 :41» نشان میدهند.
	ر) گذاشتن دونقطه پس از عنوانهای کتاب، مقاله، عنوان اصلی، فرعی و امثال آن لازم نیست.
	الف) سه نقطه زمانی کاربرد دارد که نویسنده قصد دارد جملههای را برای مخاطب خود به صورت اختصار بیان کند و یا اینکه بنا به دلایلی بخواهد جملهای را از متن حذف کند.
	مثال:
	در مورد سنگهای بسیاری همچون توپاز، فیروزه، عقیق و… در این کتاب صحبت شد.
	در پایان جملههای پرسشی مستقیم، علامت سؤال میآید؛ همچنین موارد دیگر استفاده از علامت سؤال عبارت است از:
	الف) علامت سؤال همواره در آخر جملات پرسشی کاربرد دارد.
	مثال: کدام بهتر است؟ علم یا ثروت؟
	ب) زمانی که علامت سؤال در پرانتز (؟) مورد استفاده قرار گیرد به منظور ایجاد بیان تردید یا ابهام به کار رفته شده است.
	مثال: آقای محمدی، استاد نمونه دانشگاه تهران (؟) به مشهد رفته است.
	ج) ممکن است چند جمله پرسشی در یک مطلب پشت سرهم آورده شود.
	مثال: آنها چه کسانی هستند؟ از کجا آمدهاند؟ چه میکنند؟
	د) پس از جملههای استفهام انکاری.
	چه کسی میداند چه خواهد شد؟
	و) اگر در ضمن جلمه خبری، جملهای پرسشی نقل شود، باید جمله پرسشی حتماً در داخل گیومه قرار گیرد.
	طفیلی را پرسیدند که «اشتها داری؟»؛ گفت: منِ بیچاره در جهان همین متاع دارم.
	الف)علامت تعجب برای بروز احساسات نویسنده استفاده میگردد.
	آقای رئیس!
	چه هوای خوبی!
	ب) گاهی ممکن است علامت تعجب به این منظور استفاده گردد که نویسنده احساس میکند این خبر یا نوشته در ذهن مخاطب تعجب برانگیز بوده است.
	ب) گاهی ممکن است علامت تعجب به این منظور استفاده گردد که نویسنده احساس میکند این خبر یا نوشته در ذهن مخاطب تعجب برانگیز بوده است.
	ب) گاهی ممکن است علامت تعجب به این منظور استفاده گردد که نویسنده احساس میکند این خبر یا نوشته در ذهن مخاطب تعجب برانگیز بوده است.
	مثال: بانک مرکزی اعلام کرد، آمار روزانه تولید نفت خام ایران در سال ۱۳۸۶ روزانه چهار میلیون و۵۷ هزار (!) بشکه بوده است.
	نشانهای است که برای «مشخص کردن» در موارد زیر به کار میرود:
	الف) زمانی که لازم باشد حرف و سخنی از زبان شخصی در محتوای متنی بیان شود باید ابتدا و انتهای سخن آن فرد را در گیومه قرار داد.
	سید مهدی حسینی در اشاره به اظهارات اخیر آمریکا اظهار نظر کرد: «پیشبینیها از شرایط آینده نفتی ایران این است که در سال میلادی جاری تقاضا برای نفت افزایش چشمگیری مییابد.»
	ب) در مواقعی که در نوشتههایتان قرار است در مورد مخاطب خاص، عنوان، سازمان، نام کتاب، نام فیلم و نشریه و حتی مکان خاصی صحبت کنید، میتوانید از گیومه استفاده کنید. بعنوان مثال:
	ب) در مواقعی که در نوشتههایتان قرار است در مورد مخاطب خاص، عنوان، سازمان، نام کتاب، نام فیلم و نشریه و حتی مکان خاصی صحبت کنید، میتوانید از گیومه استفاده کنید. بعنوان مثال:
	ب) در مواقعی که در نوشتههایتان قرار است در مورد مخاطب خاص، عنوان، سازمان، نام کتاب، نام فیلم و نشریه و حتی مکان خاصی صحبت کنید، میتوانید از گیومه استفاده کنید. بعنوان مثال:
	فیلم «آدم برفی»
	روابط عمومی «دانشگاه آزاد اسلامی»
	ج) آوردن عنوان مقالهها، سخنرانیها، فصلها، مجلهها، اشخاص، کتابها و... در متن جایی که در چاپ حروف کج (ایرانیک) به کار نرفته در داخل گیومه میآید.
	برای جداکردن توضیحهای نسبتاً اضافی به کار میرود؛ توضیحهایی از قبیل:
	الف) عبارتهای تکمیلکننده و توضیحدهنده:
	امامان معصوم (ع) احکام دینی را گاهی از راه الهام (نه وحی که خاص پیغمبر است) میگرفتند.
	ب) معنای لغتها و کلمهها:
	جلد پنجم و ششم فرهنگ معین به اعلام (اسمهای خاص) اختصاص دارد.
	ج) تاریخها:
	صائب (986-1081 ه ق) از برجستهترین شاعران سبک هندی است.
	د) ذکر مثالها:
	روشهای تحقیق به کار گرفته شده (مثل پیمایشی) در متن...
	ر) ارجاعها و ذکر منابع در متن:
	(جوادی آملی، 1377، ص 54)
	س) برای آوردن علایم اختصاری در متن: (ق.م)؛ (ره)
	نشانه جداسازی است و بیشتر در دو طرف جمله یا عبارت معترضه میآید تا آن را از متن اصلی جمله جدا کند، خط فاصله در جدا کردن، از ویرگول قویتر و از پرانتز ضعیفتر است؛ به این معنی که خواننده حتماً مطلب بین دو ویرگول را باید بخواند، ولی مطلب دو خط فاصله را...
	نشانه جداسازی است و بیشتر در دو طرف جمله یا عبارت معترضه میآید تا آن را از متن اصلی جمله جدا کند، خط فاصله در جدا کردن، از ویرگول قویتر و از پرانتز ضعیفتر است؛ به این معنی که خواننده حتماً مطلب بین دو ویرگول را باید بخواند، ولی مطلب دو خط فاصله را...
	نشانه جداسازی است و بیشتر در دو طرف جمله یا عبارت معترضه میآید تا آن را از متن اصلی جمله جدا کند، خط فاصله در جدا کردن، از ویرگول قویتر و از پرانتز ضعیفتر است؛ به این معنی که خواننده حتماً مطلب بین دو ویرگول را باید بخواند، ولی مطلب دو خط فاصله را...
	نهضت بیداری مسلمانها در بسیاری از کشورهای اسلامی- برخلاف آنچه که تصور و تبلیغ میشود- فرزند انقلاب نیست، برادر آن است.
	در آغاز بندهای کوتاه فرعی که بدون شمارهگذاری یا دستهبندی عددی و حرفی بعد از دو نقطه قرار میگیرند: کارمند خوب کسی است که:
	- اهداف کارش را بداند؛
	- نیازهایش را بشناسد و...
	ب) برای پیوند دادن یک ترکیب دو وجهی: فرهنگ ایرانی- اسلامی؛ قطار تهران- مشهد.
	ج) به معنی «تا» در بین دو عدد: ساعت 9-8 درس دارم.
	تعریف ویرایش
	به عبارت دیگر، ویرایش شامل بررسی دقیق یک سند کتبی است ویراستار با  ایجاد تغییرات، حذف و یا اضافه کردن برای مطابقت با یک استاندارد خاص و توافق شده به منظور آمادهسازی برای یک موضوع خاص یک سند را اصلاح میکند.
	زمانی که شما به عنوان ویراستار متنی را ویراستاری میکنید باید اشتباهات نگارشی، فنی، زبانی و دستوری را اصلاح کنید پس باید مهارت کافی را در ویرایش متون داشته باشید این مهارت از طریق مطالعه، نوشتن و تسلط بر دستور زبان به دست میآید.
	قدم اول در ویراستاری مطالعه دقیق و کلمه به کلمه متن میباشد گاهی در میان متنها واژهای ناخوانا و ناهمگن وجود دارد که چشم شما به دلیل حرکت سریع که ساکاد1F  نام دارد از آنها میگذرد «پس اگر میخواهید ویراستار خوبی باشید حتی یک واو را از قلم نیندازید.»
	هدف از ویراستاری یک متن رفع ایرادات و رسا کردن متن و رفع قواعد دستوری است. یک متن، فیلم، موسیقی یا عکس پس از ویرایش و بازبینی جان تازه میگیرد.
	بسیاری از سردبیرانی که تازه شروع به کار کردهاند میخواهند درباره آن بیشتر بدانند علاوه بر این روزنامهنگاران، نویسندگان متون ادبی، شعر، رمان، کتابهای علمی و آموزشی به دنبال فراگیری این مهارت هستند.
	ویرایش فنی و زبانی
	در ویرایش فنی متون ویراستار میتواند از سبکهای متنوع استفاده کند منظور از این سبکها نوعی راهنمای ویراستاری میباشد که راه و روش بررسی متنی در یک موضوع  خاص را در اختیار ویراستار قرار میدهد به طور مثال ویراستاری مطالب علمی با رمان و کتابهای آموزشی ...
	ویرایش فنی شامل عملیاتی از قبیل رفع اشتباهات دستوری، علائم، ناسازگاری در استفاده از کلمات و نحوه چینش آنها، ضعف ساختاری پاراگرافها و عناوین آنها، غلطهای املایی، محتوا، شاخص، سرفصلها و زیرشاخهها، اصلاح دادهها و ارائه نمودار در یک مقاله یا گزارش ...
	انواع ویرایش
	ویرایش اساسی و ویرایش مکانیکی!
	یک ویرایشگر باید در مورد سبکی که متن در قالب آن نوشته شده است آگاهی داشته باشد و باید توانایی تصمیمگیری سریع و صحیح را داشته باشد. ویراستاران نیز باید به هر کلمهای در صفحه توجه کنند. با این حال، نوع تغییرات ویرایشگر به این بستگی دارد که آیا مشتری ...
	یک ویرایشگر باید در مورد سبکی که متن در قالب آن نوشته شده است آگاهی داشته باشد و باید توانایی تصمیمگیری سریع و صحیح را داشته باشد. ویراستاران نیز باید به هر کلمهای در صفحه توجه کنند. با این حال، نوع تغییرات ویرایشگر به این بستگی دارد که آیا مشتری ...
	یک ویرایشگر باید در مورد سبکی که متن در قالب آن نوشته شده است آگاهی داشته باشد و باید توانایی تصمیمگیری سریع و صحیح را داشته باشد. ویراستاران نیز باید به هر کلمهای در صفحه توجه کنند. با این حال، نوع تغییرات ویرایشگر به این بستگی دارد که آیا مشتری ...
	این روزها هر کسی میتواند چیزی را چاپ کند؛ برای چاپ کتاب، لزوماً نباید خوب بنویسید بلکه اگر پول کافی داشته باشید، میتوانید کسی را پیدا کنید که متن شما را همانطور که هست ویرایش کند. این که هر نویسندهای باید ویرایشگر نوشته خود باشد درست است اما تقری...
	آیا ویرایش گران است؟!
	درست است، ویراستاران شما قوانین صنایع و زبان را به خوبی میدانند. زمانی که یک متن را ویرایش میکنند بارها و بارها متن را مرور، بازخوانی و اصلاح میکنند و زمان را که برای اصلاح متن صرف میکنند به مراتب بیشتر از نوشتن آن است. هر کتاب بزرگ دارای ویرایشگ...
	نکات دستوری نگارش محتوای متنی (اصول درست نویسی)
	نگارش محتوای متنی شما برای انتقال پیام به کاربر باید از لحاظ ساختار زبانی خالی از اشکال و دور از پیچیدگی باشد. در اینجا به چند نکته دستوری نگارش و نحوه صحیح بکارگیری آنها در محتوا اشاره شده است.
	وظیفه نخست نویسنده، ساده و مفهوم نوشتن است.
	بنابراین شیوانویسی در درجه دوم اهمیت قرار میگیرد. همچنین باید سادگی و روانی را طبیعیترین اصل زیبانویسی شمرد؛ زیرا اگر نوشتاری ساده، هموار و بیگیر و گره نباشد، آرایهها و زیباییهای لفظی، سودی به حال آن ندارند. بسیارند نویسندگانی که به هوس شیوانویسی...
	بنابراین شیوانویسی در درجه دوم اهمیت قرار میگیرد. همچنین باید سادگی و روانی را طبیعیترین اصل زیبانویسی شمرد؛ زیرا اگر نوشتاری ساده، هموار و بیگیر و گره نباشد، آرایهها و زیباییهای لفظی، سودی به حال آن ندارند. بسیارند نویسندگانی که به هوس شیوانویسی...
	بنابراین شیوانویسی در درجه دوم اهمیت قرار میگیرد. همچنین باید سادگی و روانی را طبیعیترین اصل زیبانویسی شمرد؛ زیرا اگر نوشتاری ساده، هموار و بیگیر و گره نباشد، آرایهها و زیباییهای لفظی، سودی به حال آن ندارند. بسیارند نویسندگانی که به هوس شیوانویسی...
	شاید به همین دلیل است که قرآن کریم نیز همواره «مبین» و «عربی بودن» خود را یادآوری میکند. مبین، یعنی آشکار و آشکارکننده، و عربی نیز در مقابل عُجمه، یعنی سخنی که در آن گنگی و گره نیست. نگارنده، سراغ ندارد که قرآن مجید در جایی از آیات کریمش، به فصاحت و ...
	همچنین باید دانست که قلم، دو کارکرد متفاوت دارد: ادبی و زبانی.
	در کارکرد ادبی، قصد نویسنده بیشتر آفرینشهای هنری و تولید متنهای شاعرانه است. اما آنجا که قلم جز به مخابره پیام و محتوا نمیاندیشد، از منطقه ادبیات بیرون میآید و پا به عرصه زبان میگذارد. بنابراین بر نویسنده است که پیش از دست بردن به قلم، تکلیف خود...
	آری؛ سادگی و صمیمت قلم، نباید به صورت ابتذال و محاورهنویسی انجام شود. برخی، دشوارنویسی را نشانه زیبایی و فضیلت قلم میپندارند و برخی دیگر نیز، چنان در سادهنویسی افراط میکنند که گویا فرقی میان نوشتار و گفتار نمیبینند. حال آنکه سادگی در میانهروی ا...
	«سادهنویسی دشوار است و دشوارنویسی آسان»
	سادهنویسی، نیاز به زمینههای ذهنی و چند عامل فنی دارد.
	زمینههای ذهنی
	1- اهتمام و اعتقاد به فضیلت سادگی در نوشتار.
	2- پختگی و شفافیت مطلب در ذهن نویسنده. به سخن دیگر، فقط کسانی قادر به رعایت سادگی در نوشتار خود هستند که درباره آنچه مینویسند، خودشان دچار ابهام و گنگی نباشند. جملههای گنگ و سردرگم، حکایت از ذهنی آشفته و ناتوان میکنند.
	3- پرهیز از ادای نویسندگان بزرگ را در آوردن و خودداری از فضل فروشیهای قلمی.
	4- مدیریت اطلاعات و صرفهجویی در دادهها. نویسنده نمیتواند در هر نوشته و یا هر جمله، همه آنچه را که میداند، در هم ادغام کند و بنویسد. بسیاری از نوشتهها، فقط به این دلیل ناخواندنی و دشوارند که بیش از ظرفیت خود، حامل معانی و مفاهیم ریز و درشت شدهاند.
	عوامل فنی
	عادات درست قلمی و رعایت برخی نکات زبانی، در سادهنویسی بسیار مؤثرند. زبان، دستگاه پیچیدهای است که بهرهوری از آن نیاز به تخصص و تجربه دارد. شماری از عادتهای صحیح و بایستههای قلمی در سادهنویسی بدین قرار است:
	نزدیکی اجزای اصلی جمله به یکدیگر
	پراکندگی اجزای اصلی جمله و فاصله افتادن میان آنها، فهم جمله را دشوار میکند. میدانیم که در جملههای ترکیبی، یکی «پایه» و دیگری «پیرو» است. به مثل، جمله مرکب «من تا وقتی هوا سرد است، از خانه بیرون نمیآیم» از دو جمله پایه و پیرو تشکیل شده است:
	پایه من از خانه بیرون نمیآیم.
	پیرو  تا وقتی هوا سرد است.
	راه سادهتر کردن این عبارت، تفکیک جمله پایه از پیرو است. بدین ترتیب اجزای اصلی جمله پایه به یکدیگر نزدیکتر میشوند. «من» در جمله پایه، نهاد است و «از خانه بیرون نمیآیم.» بنابراین باید آن دو را تا میتوان به هم نزدیک کرد «تا هوا سرد است، من از خانه ...
	راه سادهتر کردن این عبارت، تفکیک جمله پایه از پیرو است. بدین ترتیب اجزای اصلی جمله پایه به یکدیگر نزدیکتر میشوند. «من» در جمله پایه، نهاد است و «از خانه بیرون نمیآیم.» بنابراین باید آن دو را تا میتوان به هم نزدیک کرد «تا هوا سرد است، من از خانه ...
	راه سادهتر کردن این عبارت، تفکیک جمله پایه از پیرو است. بدین ترتیب اجزای اصلی جمله پایه به یکدیگر نزدیکتر میشوند. «من» در جمله پایه، نهاد است و «از خانه بیرون نمیآیم.» بنابراین باید آن دو را تا میتوان به هم نزدیک کرد «تا هوا سرد است، من از خانه ...
	افزودن قید زمان، قید مکان و عبارتهای توضیحی با تکمیلی، نباید جمله را شلوغ و بیقواره کند. تفاوت دو جمله زیر در این است که در اولی، میان اجزای اصلی جمله پایه، فاصله افتاده و این فاصله در جمله دوم، کمتر است. به همین دلیل جمله دوم مفهومتر و خوشخوانتر ...
	این مشکل را میتوان با اجرای برنامههای آموزشی که فرهنگ جامعه را غنیتر میکند و همچنین با استفاده از امکانات و ابزارهای تبلیغی، حل کرد.
	با اجرای برنامههای آموزشی که فرهنگ جامعه را غنیتر میکند و با استفاده از امکانات و ابزارهای تبلیغی، میتوان این مشکل را حل کرد.
	تتابع افعال
	یکی از ویژگیهای زبان فارسی، آن است که در همه جملات آن باید دستکم یک فعل حضور داشته باشد؛ اما ضرورتی ندارد که فعل همیشه در پایان جمله بیاید. گاهی پیوستگی جمله اصلی به جمله توضیحی، موجب میشود که دو فعل در پایان جمله پشت سر هم ردیف شوند. سادهترین راه...
	وی نخستین کتاب خود را در سالهایی که معلم فلسفه بود، نوشت.
	وی نخستین کتاب خود را در سالهایی نوشت که معلم فلسفه بود.
	استفاده از کلمات مانوس (قابل درک- رواج بودن)
	تا جایی که ممکن است، باید از واژههای غیر فارسی پرهیز کرد؛ اما این پرهیز، نباید به افراط گراید و موجب دشواری فهم جمله گردد. صرف فارسی بودن، مایه برتری و ترجیح نیست؛ و گرنه هر نویسنده ایرانی مجاز بود از کلماتی مانند «در شمیدن» به معنای «جذب» و «دشامد» ...
	به مثل، چگونه میتوان برای کلماتی مانند «دین»، «انسان»، «شعر»، «ادب»، «توکل»، «نعمت»، «کلاس» و هزاران واژه غیر فارسی دیگر، برابرهای فارسی نهاد و همان معانی را با همه بار معنایی و تاریخی آنها فهمید؟ آری، کاربرد «شکیبایی» به جای «صبر» و «سپاس» به جای «ش...
	کوتاه نویسی
	جملات، هر چه کوتاهتر باشند، فهم آنها آسانتر است. درازنویسی از بیماریهای قلمی است و درمان آن در تجزیه جملات بلند به چند جمله کوتاه است:
	زندگی انسان اگر چه سرشار از خطا و خطر است، هر روز دهها و صدها نوع مشکل و مسئله پیش میآید که امید را از انسان میگیرد، ولی باید به آینده امید داشت و مطمئن بود که پیروزی از آن امیدواران و کسانی است که خود را تسلیم یأس و ناامیدی نمیکنند.
	زندگی انسان اگر چه سرشار از خطا و خطر است، هر روز دهها و صدها نوع مشکل و مسئله پیش میآید که امید را از انسان میگیرد، ولی باید به آینده امید داشت و مطمئن بود که پیروزی از آن امیدواران و کسانی است که خود را تسلیم یأس و ناامیدی نمیکنند.
	زندگی انسان اگر چه سرشار از خطا و خطر است، هر روز دهها و صدها نوع مشکل و مسئله پیش میآید که امید را از انسان میگیرد، ولی باید به آینده امید داشت و مطمئن بود که پیروزی از آن امیدواران و کسانی است که خود را تسلیم یأس و ناامیدی نمیکنند.
	زندگی انسان، سرشار از خطا و خطر است و هر روز دهها مشکل و مسئله پیشامد میکند. با این همه نباید خود را تسلیم یاس و خستگی کرد، که آینده از آن امیدواران است.
	در مثال بالا، افزون بر تجزیه جمله بلند به چند جمله کوتاه، توضیحات کمسود نیز حذف شده است. چاره دیگر در کوتاه کردن جملات، چشمپوشی از توضیحات اضافی و کمسود است.
	در مثال بالا، افزون بر تجزیه جمله بلند به چند جمله کوتاه، توضیحات کمسود نیز حذف شده است. چاره دیگر در کوتاه کردن جملات، چشمپوشی از توضیحات اضافی و کمسود است.
	در مثال بالا، افزون بر تجزیه جمله بلند به چند جمله کوتاه، توضیحات کمسود نیز حذف شده است. چاره دیگر در کوتاه کردن جملات، چشمپوشی از توضیحات اضافی و کمسود است.
	خلاصهنویسی
	به طور کلی خلاصهنویسی و یادداشت برداری به چهار دلیل پیشنهاد میشود: اول اینکه هنگام مطالعه و دقیق خوانی از اصول مهم به شمار میآید و در عمیقتر کردن یادگیری مؤثر است. دوم حجم و زمان مرور کمتر شده و امکان مرورهای چندین باره را به شکلی سریع فراهم می...
	ابزار کار
	خلاصهنویسی علاوه بر ابزارهای رایجی که هنگام مطالعه دارید تنها یک ابزار مجزا لازم دارد و آنهم دفترچه یادداشت میباشد. از خلاصهنویسی در برگههای پراکنده و بدون صحافی خودداری نمایید چرا که با گذر زمان حجم یادداشتها افزایش خواهد یافت و ترتیب آنها به ...
	خلاصهنویسی علاوه بر ابزارهای رایجی که هنگام مطالعه دارید تنها یک ابزار مجزا لازم دارد و آنهم دفترچه یادداشت میباشد. از خلاصهنویسی در برگههای پراکنده و بدون صحافی خودداری نمایید چرا که با گذر زمان حجم یادداشتها افزایش خواهد یافت و ترتیب آنها به ...
	خلاصهنویسی علاوه بر ابزارهای رایجی که هنگام مطالعه دارید تنها یک ابزار مجزا لازم دارد و آنهم دفترچه یادداشت میباشد. از خلاصهنویسی در برگههای پراکنده و بدون صحافی خودداری نمایید چرا که با گذر زمان حجم یادداشتها افزایش خواهد یافت و ترتیب آنها به ...
	روشهای مختلف
	آنچه که ما با عنوان کلی خلاصه نویسی از آن یاد میکنیم، شامل فنون مختلف یادداشت برداری، حاشیهنویسی، خط کشی زیر جملات، دستهبندی و علامتگذاری میشود.
	به طور کلی خلاصهنویسی و یادداشت برداری به چهار دلیل پیشنهاد میشود: اول اینکه هنگام مطالعه و دقیق خوانی از اصول مهم به شمار میآید و در عمیقتر کردن یادگیری مؤثر است. دوم حجم و زمان مرور کمتر شده و امکان مرورهای چندین باره را به شکلی سریع فراهم می...
	بهترین فن مطالعه درگیر شدن با مطلب یا به اصلاح مطالعه فعال میباشد. علامتگذاری سریعترین روش برای مطالعه فعال بوده و البته نکات مهم را نیز مشخص میکند. زمانی که مطلبی را مطالعه میکنید جایی که برایتان سؤال باقی میماند و مطلب را کامل متوجه نمیشوید ...
	حاشیه نویسی
	هر مطلبی که نوشته میشود با هدف انتقال یک سری مطالب جدید و مهم به مخاطب میباشد و برای اینکه این انتقال به نحوی مطلوب و ماندگار صورت پذیرد شرح و بسط و مثال و داستانهایی به آن مطلب جدید و اصلی اضافه میشود. به عنوان مثال ساختار یک پاراگراف برای توضی...
	یادداشت برداری
	اصلیترین نوع خلاصهنویسی یادداشتبرداری میباشد که عبارت است از برداشت کلیدیترین مفاهیم هر مطلب و ثبت آن در دفترچهای جداگانه به شیوهای خاص که در مرورهای آتی کارایی داشته باشد.
	دو ویژگی
	هر برگه یادداشتبرداری شده باید دارای دو ویژگی مهم باشد. اول اینکه باید خلاصه و کلیدی باشد. یعنی آنچه که یادداشت میکنید باید حجمی بسیار کمتر از آنچه که در متن اصلی موجود است داشته باشد. عدهای هر خط متن را مهم تلقی میکنند و همه را یادداشت میکنند ا...
	چگونه یادداشت برداری کنیم
	بهتر است قبل از یادداشتبرداری با دو فن علامتگذاری و حاشیهنویسی مطالب مهم را مشخص نمایید. سپس تمام مطالب مشخص شده را بار دیگر مرور کرده و به شکل کلیدی در دفتر یادداشتبرداری ثابت نمایید. دقت داشته باشید یادداشتبرداری شما باید شامل تمام نکات اصلی ...
	بهترین روش
	بهترین روش برای یادداشتبرداری آن چیزی است که به نام «درخت حافظه»، «شبکه مغزی»، «طرح سازمانی» و «نقشه ذهنی» مینامند. طرح شبکه مغزی یا نقشهذهنی که برای اولین بار توسط «تونی بوزان» معرفی گردید از ساختاری شبیه شبکههای مغزی برخوردار بوده و در به خاط...
	روش کار نیز به این شکل است که «تز اصلی» یعنی همان مهمترین و كلیدیترین نكته كل متن را به شکل افقی در وسط کاغذ نوشته و با شاخههای مختلف «نکات اصلی» را به آن متصل میکنیم و هر نکته اصلی میتواند خود به چندین نکته فرعی و جزیی متصل گردد.
	روشهای دیگر
	استفاده از نقشه ذهنی2F  برای همه درسها امکانپذیر نیست این به عهده شماست که با رعایت اصول آموزش داده شده و با بهرهگیری از خلاقیت خودتان از فنون مختلف یادداشتبرداری استفاده نمائید.
	بهترین روش برای یادداشتبرداری آن چیزی است که به نام «درخت حافظه»، «شبکه مغزی»، «طرح سازمانی» و «نقشه ذهنی» مینامند. طرح شبکه مغزی یا نقشهذهنی که برای اولین بار توسط «تونی بوزان» معرفی گردید از ساختاری شبیه شبکههای مغزی برخوردار بوده و در به خاطر ...
	دسته بندی
	یكی دیگر روشهای مهم خلاصهنویسی «دستهبندی» است. این روش برای مباحثی كه شامل دستهها و طبقهبندیهای مختلف میباشند بسیار مفید است مانند تاریخ ادبیات و یا احادیث درس دین و زندگی. روش كار نیز به این صورت است كه مطالب مختلفی كه بتوان در یك دسته قرا...
	تاریخ یادداشت برداری
	آخرین نكته مهمی كه در خلاصهنویسی باید اجرا نمایید این است كه تاریخ یادداشتبرداری را درگوشه برگه یادداشت نمایید تا زمانهای خاص مرور سر درگم نشوید.
	چه نکاتی را برای خلاصهنويسی بايد رعايت کنيم؟
	خلاصهنويسی يک هنر است و نيازمند تمرين و تکرار. شايد شما نتوانيد در اوايل کار، خوب خلاصهنويسی کنيد ولي مطمئناً با تمرين و تکرار اين هنر را در خود تقويّت خواهيد کرد. براي خلاصهنويسی بايد نکاتی را هميشه مد نظر داشته باشيد و آنها را رعايت کنيد:
	 همزمان با خواندن مطلب خلاصهنويسی نکنيد، اينکار منجر به کند شدن خواندن و از بين رفتن تمرکز شما میشود. متون کتابها (مانند متنی که در همين صفحه مطالعه میکنيد) توسط تيترها به بخشهای مختلف تقسيم شدهاند. ابتدا تنها تيترها را مشاهده کنيد، سپس هر تيتر را ج"
	 استفاده از ليستهای عددی و علائم خاصی مثل علامت سؤال (؟)، علامت تعجب (!)، فلشها، ستاره، ضربدر و … بسيار میتواند در اين امر مؤثر و مفيد باشد. سعي کنيد برای خودتان علائم اختصاری تعريف کنيد.
	 هر شب قبل از خواب، چند دقيقه را صرف مطالعه و تکرار خلاصههايی که نوشتهايد بکنيد و سعي کنيد از روی نکات و کلمات کليدی، متن اصلی را بخاطر بياوريد. اينکار تاثير بسيار خوبی براي حفظ و به خاطر سپردن مطالب دارد.
	 از عبارات و کلمات بولد (توپر) شدهی کتاب استفاده کنيد، در بسياری از موارد، واژگان مهم و مفهومي در متن کتاب به شيوهای متمايز نشان داده میشوند.
	 از پراکندهنويسی پرهيز کنيد و سعی کنيد خلاصهها را به ترتيب و درون دفترچهی مخصوص بنويسيد و فراموش نکنيد خلاصهنويسي به معني ريزتر نوشتن نيست!
	پارافریز و بازنویسی چیست؟
	پارافریز طبق دیکشنری کمبریج برای تکرار نوشته یا سخن گفته شدهای با استفاده از کلمات متفاوت اغلب در شکل طنزآمیز و یا به صورت سادهتر و کوتاهتر است که معنای اولیه را روشنتر میسازد؛ تعریف شده است. اصطلاح پارافریز یا پارافریزینگ3F  اصطلاحی است که در را...
	برای آشنایی بیشتر با مفهوم پارافریز کردن یک متن باید این نکته را خاطر نشان کرد که پارافریز کردن یک متن تنها به جملات آن محدود نمیشود یا با ایجاد تغییر در هر جمله پیش نمیرود؛ بلکه در پارافریز یا بازنویسی متون میتوان پس از مطالعه و درک کلی از ساختار ...
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