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 درست بنویسیم
  

 های دستوری برای درست نوشتننکته

 

دو مهارت  ،یسخن گفتن و نوشتن در هر زبان ست؛ینوشتن به آن زبان ن ییتوانا یزبان، لزوماً به معنا کیتکلم به 

 است. نیآموزش و تمر  ازمندین کیکه فراگرفتن هر دیآ یجداگانه به شمار م

زبان محاوره و نوشتار، هم در تلفظ واژگان و هم کاربرد دستور زبان  انیکه شکاف م یتفاوت در زبان فارس نیا

 . شودیآشکار م شتریتر است، بگسترده

به نگارش  میکه تصم یزمان م،ییگویبا آن سخن م یاست و هر روز به راحت مانیزبان مادر یاز ما که فارس یاریبس

در   یو گاه  دچار اشتباهات میمانیاصطالحات درم یریارگلغات و بک یدر امال م،یریگیم یامتن ساده یحت ایمقاله 

 اما در نوشتار نادرست و ناپسند. تاس زیو جا جیکه در محاوره را میشویدستور زبان  م

 

هاست در خارج از کشور که سال یزبانانیو فارس یزبان فارس یخارج انیدانشجو یبرا دیتردیب تیوضع نیحال ا

 یتا برخ میبخش، بر آن شد نیرو در ا نیاست. از ا تردهیچیاند، دشوارتر و پآمده ایدر آنجا به دن یحت ای کنندیم یزندگ

 زیروز بودن زبان نو به ییایشده پو یسع شکی. بمیشو ادآوری را یسینوو درست جیاشتباهات را ،ینکات مهم دستور

عرصه همچون  نیبزرگان ا یهااز کتاب ،یمحتوا عالوه بر تجارب شخص نیا هی. در تهردیمورد توجه قرار گ

 بهره گرفته شده است. یتوکل یو عل یابوالحسن نجف

 

  ها، پيشوندها و پسوندهااز واژه نوشتن بعضي طرز

 

 خدا یشود: احرف ندا، همیشه جدا از منادا نوشته مي «یا» -۱

 

 ن كتابشوند: آ یجدا از كلمه پس از خود نوشته م« آن»و « این» -۲

 یمانند آنچه، آنكه، اینكه، اینها، آنها، اینجا، آنجا، وانگه یهایجز در واژه به

 جا شوند: همان یجدا از كلمه پس از خود نوشته م« همان»و « همین» -۳

 شود: هیچ یك  یهمیشه جدا از كلمه پس از خود نوشته م« هیچ» -۴

چرا، چگونه، چقدر، چطور، آنچه،  مانند: ییهاه جز در واژهشود؛ ب یجدا از كلمه پس و پیش خود نوشته م« چه» -۵

 چنانچه 
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 «چرا»شود؛ به جز در واژه  یجدا از كلمه پیش از خود نوشته م« را» -۶

 مانند آنكه، اینكه، بلكه ییهاشود؛ به جز در واژه یجدا از كلمه پیش از خود نوشته م« كه» -۷

بینوا، گونه مانند بیهوده، بیراه، بیچاره، بسیط یهاشود؛ به جز در واژه یجدا از كلمه پس از خود نوشته م «یب» -۸

 بیجا

 رود  یشوند: م یهمیشه جدا از كلمه پس از خود نوشته م «یهم»و  «یم» -۹

 شود؛ به جز در موارد زیر:  یجدا از كلمه پس از خود نوشته م« هم» -۱۰

 مسایه، همچنین، همچنانهمشیره، همدیگر، ه ،یگونه باشد: همشهركلمه بسیط -

 باشد: همدرس، همسنگ، همكار، همراه  یهجایجزء دوم تك -

 شروع شود: همایش، هماورد، هماهنگ « آ»جزء دوم با مصوت  -

 آرمان آرزو، همجزء دوم تلفظ شود، باید جدا نوشته شود: هم یاگر همزه در ابتدا البته

 مرزاسم، همشود: هم یشوند، جدا نوشته مغاز ميآ« م»یا « الف»كه با  یهایپیش از كلمه« هم» -

 ترشوند: بزرگجدا از كلمه پیش از خود نوشته مي« ترین»و « تر» -۱۱

 مهتر، كهتر، بیشتر، كمترجز: بهتر،  به

 چسبد؛ به جز:  یبه كلمه پیش از خود م« ها» -۱۲

 هاكه بخواهیم صورت مفرد كلمه را مشخص كنیم: درس یهنگام -

 هاها، پیهختم شود: میوهكه حرف قبل از آن حرف متصل باشد، یملفوظ« ه»غیرملفوظ یا « ه»كه كلمه به  یهنگام -

 شود، مگر: یجدا از كلمه پس از خود نوشته م« به» -۱۳

 مانند: بدین، بدان، بدو یهایدر واژه -

 هرگاه صفت بسازد: بنام، بهنجار، بخرد -

 

 انیگراب میمر: نگارش

 1فوت و فن زبان پارسیآدرس اینترنتی این مقاله: 

                                                           
1 https://www.barbatverein.de/tipps?lang=fa 
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