
 

 آيا جزوه را از سايت ما دانلود كرده ايد؟

 PNUEB كتابخانه الكترونيكي

 پيام نوري ها بشتابيد

:  PNUEB مزاياي عضويت در كتابخانه

 خالصه درس و جزوه رايگان و نامحدوددانلود 

 حل المسائل و راهنما رايگان و نامحدوددانلود 

 جواب با  دروس مختلف پيام نوركتابچه نمونه سواالتدانلود 

www.PNUEB.com



 

 كتابچه نمونه سواالت چيست:

 دارد براي اولين بار در ايران توانسته است كتابچه نمونه سواالت تمام دروس پيام نور افتخارسايت ما 

حتي االمكان با  كه هر يك حاوي تمامي آزمون هاي برگزار شده پيام نور (تمامي نيمسالهاي موجود

 ) را در يك فايل به نام كتابچه جمع آوري كند و هر ترم نيز آن را آپديت نمايد.جواب

 مراحل ساخت يك كتابچه نمونه سوال
 (براي آشنايي با زحمت بسيار زياد توليد آن در هر ترم) :

 چسباندن نيمسالهاي – پيدا كردن يك درس در نيمسالهاي مختلف و چسباندن به كتابچه همان درس – چسباندن سوال و جواب – سرچ بر اساس كد درس –دسته بندي فايلها 

  وارد كردن اطالعات تك تك نيمسالها در سايت - آپلود كتابچه و خيلي موارد ديگر..–مختلف يك درس به يكديگر 

   با توجه به تغييرات كدهاي درسي دانشگاه استثنائات زيادي در ساخت كتابچه بوجود مي آيد كه كار ساخت كتابچه را بسيار پيچيده مي كند .همچنين

www.PNUEB.com 



فارسی فارسینگارش ینگارش ر یرش  ر   رش 
رشته مترجمی زبان انگليسی

نگارش فارسی نگارش فارسی : : نام درس  نام درس  
منبع منبعنام فارس::نام فارسنگارش نگارش نگارش فارسینگارش فارسی: : نام منبع  نام منبع  
دکتر منصور ثروت دکتر منصور ثروت : : نام مؤلف نام مؤلف 

واحد  واحد    ٢٢: : تعداد واحد تعداد واحد 
------------------------------------------------------------------------

طاھر الوژه طاھر الوژه : : تھيه کننده  تھيه کننده  
كا ک ش آ كاا ک ش آ www*pدستيار آموزشی مرکز بوكاندستيار آموزشی مرکز بوكانا
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فارسی فارسینگارش ینگارش ر یرش  ر رش 

يا ھويا ھو
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فارسی فارسینگارش ینگارش ر یرش  ر رش 
فھرست مطالبفھرست مطالب

زبان چيست ؟زبان چيست ؟
نويسندگی چيست ؟ نويسنده کيست ؟نويسندگی چيست ؟ نويسنده کيست ؟
یرعايت قواعد درست نويسیرعايت قواعد درست نويسی ر یر ر ر
   پاراگراف پاراگراف ( ( بند بند((
آن نگارش طرز و آنعدد نگارش طرز و عدد  عدد و طرز نگارش آن عدد و طرز نگارش آن
   مراحل نگارش مراحل نگارش

گگ نثر از ديدگاه سبکنثر از ديدگاه سبک
عع  انواع نثرانواع نثر
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فارسی فارسینگارش ینگارش ر یرش  ر رش 
فھرست مطالبفھرست مطالب

))ادامه ادامه ( ( 
يس ن يسمقاله ن مقاله مقاله نويسیمقاله نويسی
   زبان معيار زبان معيار
نگارش در مٶثر امل نگارشع در مٶثر امل ع  عوامل مٶثر در نگارش عوامل مٶثر در نگارش
  خالصه نويسیخالصه نويسی
نثر و نثرنظ و نظ نظم و نثرنظم و نثر
   زبان و واژگان عاميانه و نگارش زبان و واژگان عاميانه و نگارش
قل قلعفت عفت عفت قلمعفت قلم
  آشنايی با شيوه تنظيم مطالب رسالهآشنايی با شيوه تنظيم مطالب رساله    
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فارسی فارسینگارش ینگارش ر یرش  ر رش 
اھداف درساھداف درس

رسرسھدف درس ؛ھدف درس ؛
آگاھی بخشيدن به دانشجويان درباره اھميت و آگاھی بخشيدن به دانشجويان درباره اھميت و   

ا ش ا ش اگا ش ا ش ضرورت نگارش درست ، تعميق انديشه ھا ی ضرورت نگارش درست ، تعميق انديشه ھا ی گا
با رابطه در بيشتر اطالعات از استفاده با باآنان رابطه در بيشتر اطالعات از استفاده با ب ب آنان ر ر ر  ز  بي ب ب ن ب   ر ر ر  ز  بي ن ب  
..زبان ، سبک و شيوه ھای گوناگون بيان است زبان ، سبک و شيوه ھای گوناگون بيان است  www*p
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فارس فارسنگارش نگارش فارسینگارش فارسینگارش جايگاه درسجايگاه درس

فارس از2داراينگارش ن ش پ با ي نظ واحد واحد نظري ، با پيش نياز2، داراي نگارش فارسي
فارسي عمومي ، جزء دروس تخصصي رشته مترجمي
زبان انگليسي است كه اصول اولية نگارش صحيح را

د دا اي ويژه ت اهم لذا و دهد زش آ .آموزش مي دهد و لذا اهميت ويژه اي دارد    
www*p
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فارسی                                       فارسینگارش ینگارش ر یرش  ر رش 
ھدفھای کلی کتاب

..آشنايی با زبان ، تعاريف آن و شناخت محدوده زبانآشنايی با زبان ، تعاريف آن و شناخت محدوده زبان  --١١
تفکيک نويسنده به معنای حرفه ای و فنی آن از نويسنده تفکيک نويسنده به معنای حرفه ای و فنی آن از نويسنده   --٢٢

عام مفھوم عامدر مفھوم ..در مفھوم عامدر مفھوم عامدر
..آشنايی با انشاء و امالی درست آشنايی با انشاء و امالی درست   --٣٣
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فارس فارسنگارش نگارش فارسنگارش فارسنگارش
ھدفھای کلی کتاب

))ادامه ادامه ( ( 
..آشنايی با طرز درست پاراگراف بندیآشنايی با طرز درست پاراگراف بندی  --۴۴
علم۵۵ غير متن در اعداد ت در علمنگارش غير متن در اعداد ت در نگارش ..نگارش درست اعداد در متن غير علمینگارش درست اعداد در متن غير علمی--۵۵
..تعريف نگارش درست ، محکم و مفيد معنیتعريف نگارش درست ، محکم و مفيد معنی  --۶۶
..آشنايی با سبک و شيوه بيان و طرز نگارشآشنايی با سبک و شيوه بيان و طرز نگارش  --٧٧
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فارس فارسنگارش نگارش فارسینگارش فارسینگارش ھدفھای کلی کتاب

))ادامه ادامه (  (  
. . آشنايی با انواع نثر و شيوه نگارش ھر يک آشنايی با انواع نثر و شيوه نگارش ھر يک   --٨٨

آآ ..آشنايی با نحوه تھيه و تدوين مقاله علمیآشنايی با نحوه تھيه و تدوين مقاله علمی--٩٩
و١٠١٠ گفتار زبان ، ھا لھجه انواع برابر در معيار وزبان گفتار زبان ، ھا لھجه انواع برابر در معيار زبان زبان معيار در برابر انواع لھجه ھا ، زبان گفتار و زبان معيار در برابر انواع لھجه ھا ، زبان گفتار و --١٠١٠

www*p..کاربرد ھر کدامکاربرد ھر کدام
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فارسی فارسینگارش نگارش فارسینگارش فارسینگارش
ھدفھای کلی کتاب

))ادامه ادامه ( ( 
آشنايی با شيوه درست مطالعه ، يادداشت برداری ،آشنايی با شيوه درست مطالعه ، يادداشت برداری ،  --١١١١

ي ن فرنامه ، ي ن يخاطره ن فرنامه ، ي ن ..خاطره نويسی ، سفرنامه نويسیخاطره نويسی ، سفرنامه نويسیخاطره
آشنايی با شيوه خالصه نويسی و خالصه کردن آشنايی با شيوه خالصه نويسی و خالصه کردن   --١٢١٢

......مقاله و مقاله و کتاب ،کتاب ،
نثر--١٣١٣ و شعر فاصل حد نثرشناخت و شعر فاصل حد شناخت شناخت حد فاصل شعر و نثرشناخت حد فاصل شعر و نثر--١٣١٣..www*p
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فارسی فارسینگارش ینگارش ر یرش  ر رش 
ھدفھای کلی کتاب

))ادامه ادامه ( ( 
١۴١۴--   ، آشنايی با داليل تمايل به ساده گرايی در نگارش ، آشنايی با داليل تمايل به ساده گرايی در نگارش

ادبيات در عاميانه واژگان ابعاد و حدود ادبياتشناخت در عاميانه واژگان ابعاد و حدود ..شناخت حدود و ابعاد واژگان عاميانه در ادبياتشناخت حدود و ابعاد واژگان عاميانه در ادبياتشناخت
١۵١۵--   تشخيص ارزش قلم و احساس مسؤوليت نويسندۀ تشخيص ارزش قلم و احساس مسؤوليت نويسندۀ
..آنآنآآ
١۶١۶--تحقيقی رسالۀ تدوين چگونگی با تحقيقیآشنايی رسالۀ تدوين چگونگی با ی..آشنايی ي وين ر  ی  و یيی ب چ ي وين ر  ی  و ..يی ب چ www*p
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فارسی فارسینگارش نگارش فارسینگارش فارسینگارش

فصل اولفصل اول
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چچفصل اول ؛ زبان چيست ؟فصل اول ؛ زبان چيست ؟
ھدف کلی اين فصل

آشنايی با زبان ، تعاريف آن و شناخت محدوده زبانآشنايی با زبان ، تعاريف آن و شناخت محدوده زبان..
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؟ چيست زبان ؛ اول ؟فصل چيست زبان ؛ اول ن چي فصل ول  زب ن چي ل  ول  زب ل 
ھدفھای رفتاری فصل•

سه صورت گوناگون استفاده از زبان را بنويسيدسه صورت گوناگون استفاده از زبان را بنويسيد..
 مفھومی را که زبان شناسان از زبان مطرح می کنند ، بيان مفھومی را که زبان شناسان از زبان مطرح می کنند ، بيان

..کنيدکنيدکنيدکنيد
 را تحليل کنيدرا تحليل کنيد” ” زبان وسيلۀ ايجاد ارتباط است زبان وسيلۀ ايجاد ارتباط است “ “ تعريف تعريف..
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؟ ت ان ز ؛ ل ا ل ؟ف ت ان ز ؛ ل ا ل فصل اول ؛ زبان چيست ؟فصل اول ؛ زبان چيست ؟ف ھدفھای رفتاری فصل

))ادامه ادامه ( ( 
تعريف مناسبی از زبان ارايه دھيدتعريف مناسبی از زبان ارايه دھيد..
کنيد بيان را زبان فرع ھای نقش اصل کنيدنقش بيان را زبان فرع ھای نقش اصل نقش نقش اصلی و نقش ھای فرعی زبان را بيان کنيدنقش اصلی و نقش ھای فرعی زبان را بيان کنيد..
ديدگاه فرديناند دوسو سور را بيان کنيدديدگاه فرديناند دوسو سور را بيان کنيد..
 را تحليل کنيدرا تحليل کنيد” ” نھاد اجتماعی بودن زبان نھاد اجتماعی بودن زبان “ “ علت علت..

www*p
nu

eb
*co

m



؟ چيست زبان ؛ اول ؟فصل چيست زبان ؛ اول ن چي فصل ول  زب ن چي ل  ول  زب ل 
ھدفھای رفتاری فصل

))ادامه ادامه ( ( 
ديدگاه روان شناسی را راجع به زبان بنويسيدديدگاه روان شناسی را راجع به زبان بنويسيد..
برشمريد را زبان کنندۀ ن دگرگ امل ع از برشمريدبرخ را زبان کنندۀ ن دگرگ امل ع از برخ برخی از عوامل دگرگون کنندۀ زبان را برشمريدبرخی از عوامل دگرگون کنندۀ زبان را برشمريد..
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؟ چيست زبان ؛ ل ا ؟فصل چيست زبان ؛ ل ا   فصل اول ؛ زبان چيست ؟فصل اول ؛ زبان چيست ؟فصل

کلياتکليات  ١١- - ١١

 زبان وسيله اي است كه  انسان ها : ساده  مي توان گفت
به كمك آن مي توانند نيازهاي مادي و معنوي خود را آ

.برطرف سازند ر ر
  زبان شناسان و متخصصان در ادبيات ، ديد گسترده تري

دارند زبان .به زبان دارندبه
www*p
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؟ چيست زبان ؛ ل ا ؟فصل چيست زبان ؛ ل ا فصل اول ؛ زبان چيست ؟فصل اول ؛ زبان چيست ؟فصل

زبان از ديد مردمزبان از ديد مردم  ١١- - ٢٢

       مردم واژه زبان را به صورتهاي گوناگون مورد
؛ دهند ا ق تفاد استفاده قرار مي دهند ؛ا

، زبان گلها
، زبان موسيقي
حيوانات زبان زبان حيوانات.
   در واقع ، اين سه صورت استفاده از زبان در ميان

www*p.مردم استا
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؟ چيست زبان ؛ اول ؟فصل چيست زبان ؛ اول ن چي فصل و  زب ن چي   و  زب  
زبان از ديدگاه زبان شناسی١- ٢

      در اصطالح زبان شانسی ؛در اصطالح زبان شانسی ؛
   زبان به مفھوم نظام اختصاصی پيام رسانی آوايی است که زبان به مفھوم نظام اختصاصی پيام رسانی آوايی است که

شده طراحی وارثتی طور به انسان استفاده برای شدهظاھراً طراحی وارثتی طور به انسان استفاده برای ظاھرا برای استفاده انسان به طور وارثتی طراحی شدهظاھرا برای استفاده انسان به طور وارثتی طراحی شدهظاھراً
..است است 
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؟ چيست زبان ؛ اول ؟فصل چيست زبان ؛ اول ن چي فصل ول  زب ن چي ل  ول  زب     ل 

تعريف زبان شناسانتعريف زبان شناسان  ١١- - ٢٢

با در نظر گرفتن جمله به عنوان واحد زبان ؛
  “ به مجموعه نا محدودي جمالت ،كه با اعمال

محدودي مجموعه روي ب قاعده محدود تعدادي محدود قاعده ، بر روي مجموعه محدودي تعدادي
”.واژه توليد مي شوند ، زبان مي گويند
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؟ چيست زبان ؛ اول ؟فصل چيست زبان ؛ اول ن چي                                                                 فصل ول  زب ن چي ل  ول  زب ل 
نقشھای زباننقشھای زبان  ١١- - ٣٣

  ، نقش اصلي زبان ، ايجاد ارتباط و نقش هاي فرعي آن
.تكيه گاه انديشه ، حديث نفس و ايجاد زيبايي است

----------------
بايجاد ارتباط يج

www*pتکيه گاه انديشه   حديث نفس       ايجاد زيبايیتکيه گاه انديشه   حديث نفس       ايجاد زيبايیگگ
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؟                                                               چيست زبان ؛ اول ؟فصل چيست زبان ؛ اول ن چي فصل ول  زب ن چي ل  ول  زب ل 
ديدگاه فرديناند دوسو سورديدگاه فرديناند دوسو سور  ١١- - ۴۴

  زبان تنها مجموعه اي از صداها و واژه ها نيست ، بلكه
ا نظا ك ا ط ا از ا ك شبكه اي از روابط است كه بر روي هم نظام يا سيستمي  ش

.را به وجود آورده است و
  زبان يك دستگاه منظم است.
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؟ چيست زبان ؛ اول ؟فصل چيست زبان ؛ اول ن چي ؟فصل ن چي ؟ل اول ؛ زب ل اول ؛ زب
فرديناند دوسو سور١-۴- ١

 زبان پايۀ مھمترين وسيله ارتباطی بشر و ھمۀ نھادھای زبان پايۀ مھمترين وسيله ارتباطی بشر و ھمۀ نھادھای
. . اجتماعی اوستاجتماعی اوست

کند می استفاده نشانه از کندزبان می استفاده نشانه از زبان زبان از نشانه استفاده می کندزبان از نشانه استفاده می کند..
زبان ھم نھادی اجتماعی است و ھم مجموعه ای از نشانهزبان ھم نھادی اجتماعی است و ھم مجموعه ای از نشانه  .  .

ا اا ..مجموعه ھمان سيستم استمجموعه ھمان سيستم استا
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؛ زبان چيست ؟ ؛ زبان چيست ؟   فصل اولفصل اول
ديدگاه روان شناختی زبانديدگاه روان شناختی زبان  ١١- - ۵۵

 چون زبان نمايشگر کردار انسان ھاست ، روان شناس  به چون زبان نمايشگر کردار انسان ھاست ، روان شناس  به
..آن توجه داردآن توجه دارد

کردار که است عاملی يا وسيله زبان ، روانشناس ديدگاه کرداراز که است عاملی يا وسيله زبان ، روانشناس ديدگاه از  از ديدگاه روانشناس ، زبان وسيله يا عاملی است که کردار از ديدگاه روانشناس ، زبان وسيله يا عاملی است که کردار
فرد را به نمايش می گذارد و الگوی سنجش شخصيت فرد را به نمايش می گذارد و الگوی سنجش شخصيت 

ت تا ..اوستاوستا
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اول اولفصل ؟فصل چيست زبان ؟؛ چيست زبان ؛ ؛ زبان چيست ؟؛ زبان چيست ؟فصل اولفصل اول

جمع بندیجمع بندی  ١١- - ۶۶

  زبان در مفھوم سادۀ ارتباطی در حد رفع نيازھای مادی  زبان در مفھوم سادۀ ارتباطی در حد رفع نيازھای مادی
و در سطحی عالی تر، به عنوان نيروی عظيم القا گر ؛و در سطحی عالی تر، به عنوان نيروی عظيم القا گر ؛گگ

، ،افکار افکار ، افکار ،افکار
، انديشه ،انديشه
  ، احساس ،احساس
عاطفهعاطفه عاطفهعاطفه

. . مطرح است مطرح است         
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؛ زبان چيست ؟؛ زبان چيست ؟فصل اولفصل اول   و   و  ن چي   ن چي  زب  زب
دگرگونی زباندگرگونی زبان  ١١- - ٧٧

::دگرگونی زبان دگرگونی زبان 
ا ت ا ال ا ضاع اا ت ا ال ا ضاع اوضاع و احوال اجتماعی ،اوضاع و احوال اجتماعی ،ا

، تغييرات و تحوالت اقتصادی ،تغييرات و تحوالت اقتصادی
   سياسی و فرھنگی سياسی و فرھنگی

ت ز ا ن گ تگ ز ا ن گ ططگ محيطی ،محيطی ،––و دگرگونی ھای زيستو دگرگونی ھای زيست
وموجب مرگ و زايش واژه ھا ، تعبيرات نو و موجب مرگ و زايش واژه ھا ، تعبيرات نو و  و ير ژ و يش ز و ر وو و ير ژ و يش ز و ر و

.  .  نيازھای نو می گردد نيازھای نو می گردد بابامتناسب متناسب سبک ھای سبک ھای 
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اول اولفصل ؟فصل چيست زبان ؟؛ چيست زبان ؛ ؛ زبان چيست ؟؛ زبان چيست ؟فصل اولفصل اول            

دگرگونی زبان ١- ٧- ١

 با دگرگونی زبان ، زبان معياری نيز اتخاذ می شود که با دگرگونی زبان ، زبان معياری نيز اتخاذ می شود که
..پاسخگوی نيازھای جامعه باشدپاسخگوی نيازھای جامعه باشدگگ

، فرھنگ توسعه با ھمراه نويسندگان وسيله به معيار ،زبان فرھنگ توسعه با ھمراه نويسندگان وسيله به معيار زبان ، زبان معيار به وسيله نويسندگان ھمراه با توسعه فرھنگ ،زبان معيار به وسيله نويسندگان ھمراه با توسعه فرھنگ
..تمدن و دانش ، پخته تر ، قوی تر و قدرتمندتر می شود تمدن و دانش ، پخته تر ، قوی تر و قدرتمندتر می شود 
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فارس فارسنگارش نگارش فارسینگارش فارسینگارش

فصل دوم فصل دوم 
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چيست؟ نويسندگی ؛ دوم ی چيفصل وي وم   ...ل 
ھدف کلی اين فصل

 تفکيک نويسنده به معنای حرفه ای و فنی آن از نويسنده در تفکيک نويسنده به معنای حرفه ای و فنی آن از نويسنده در
..مفھوم عاممفھوم عام
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چيست؟ نويسندگی ؛ دوم ی چيفصل وي وم   ...ل 
ھدفھای رفتاری

 ويژگی ھای عمدۀ نويسندۀ غير حرفه ای و حرفه ای را ويژگی ھای عمدۀ نويسندۀ غير حرفه ای و حرفه ای را
..برشمريدبرشمريد

چگونه دھيد چگونهتوضيح دھيد ؟““توضيح است ارتباط وسيلۀ تنھا ؟زبان است ارتباط وسيلۀ تنھا ””زبان زبان تنھا وسيلۀ ارتباط است ؟زبان تنھا وسيلۀ ارتباط است ؟  توضيح دھيد چگونهتوضيح دھيد چگونه
فرق مؤثر نويسی را با نگارش بال مؤثر بنويسيدفرق مؤثر نويسی را با نگارش بال مؤثر بنويسيد..
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چيست؟ نويسندگ ؛ دوم ...فصل دوم ؛ نويسندگی چيست؟فصل
ھدفھای رفتاری

علت شکست يا توفيق نويسنده را توضيح دھيدعلت شکست يا توفيق نويسنده را توضيح دھيد..
 نکاتی را که در بسيار خواندن بايد مورد توجه قرار نکاتی را که در بسيار خواندن بايد مورد توجه قرار

کنيد مشخص ، کنيدگيرند مشخص ، ..گيرند ، مشخص کنيدگيرند ، مشخص کنيدگيرند
ضرورت مطالعۀ متون کھن را توضيح دھيدضرورت مطالعۀ متون کھن را توضيح دھيد..
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ت؟ ي ندگ ي ن ؛ د ل ...فصل دوم ؛ نويسندگی چيست؟ف
ھدفھای رفتاری

))ادامه ادامه ( ( 
ش ذ ا ک ت لطۀ شا ذ ا ک ت لطۀ ا عوارض سلطۀ متون کھن را در ذھن نويسنده شرح دھيدعوارض سلطۀ متون کھن را در ذھن نويسنده شرح دھيد..

منظور از اتحاد معنوی بين نويسندۀ جديد و قديم را چيست؟منظور از اتحاد معنوی بين نويسندۀ جديد و قديم را چيست؟
گگ فکر و معنی فاخر را در نويسندگی توضيح دھيدفکر و معنی فاخر را در نويسندگی توضيح دھيد..
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چيست؟ نويسندگ ؛ دوم ...فصل دوم ؛ نويسندگی چيست؟فصل
کليات ٢- ١

در معنای اصطالحی آن ؛
نويسنده کسی است که از زبان به گونه ای متفاوت از افراد    

مند بھره معمول حد از واالتر ھدفی در و جامعه عادی  جامعه و در ھدفی  واالتر از حد  معمول  بھره مند   عادی
.می شود 
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چيست؟ نويسندگی ؛ دوم ...فصل دوم ؛ نويسندگی چيست؟فصل
کليات ٢- ١- ١

 به مؤلفانی که در تاريخ ، جغرافيا ، فيزيک و ھر فن و علم
. ديگر کتاب می نويسند ، نويسنده اطالق نمی شود گ

دلنشين و شيوا بيانی با را عبارات که است کسی نويسنده نويسنده کسی است که عبارات را با بيانی شيوا و دلنشين
.بنگارد
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چيست؟ نويسندگی ؛ دوم ...فصل دوم ؛ نويسندگی چيست؟فصل
کليات ٢- ١- ٢

تا اينجا مشخص شد که ؛
 نويسنده در معنای خاص خود ؛ يعنی خالق بودن ، زيبا

نوشتن ھنرمندانه ، .نوشتن ، ھنرمندانه نوشتننوشتن
 نويسنده به کمک نوشته اش ارتباط و اتحاد را با مخاطب

ک ا .خود برقرار می کندق
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چيست؟ نويسندگی ؛ دوم ی چيفصل وي وم   ...ل 
کليات ٢- ١- ٣

 کار نويسنده نه تنھا ارسال پيام ؛ بلکه ايجاد تأثير و تلقين
.اندوه و يا شادی نيز است

ھمان نويسنده و است ادبّيات ھمان زبان ، توضيح اين با با اين توضيح ، زبان ھمان ادبيات است و نويسنده ھمان
.اديب 
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چيست؟ نويسندگی ؛ دوم ی چيفصل وي وم   ...ل 
کليات ٢- ١- ۴

 غايت نويسندگی ، نيل به مقصود است.
مقصودی که با افکار و انديشه ھای نگارنده منطبق است.
ت شک کارش در نده ي ن ، نباشد انطباق اين اگر      اگر اين انطباق  نباشد ، نويسنده  در کارش  شکست

. می خورد
 توجه بدين نکته در ترجمه نيز مفيد است.
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چيست؟ نويسندگی ؛ دوم ی چيفصل وي وم   ...ل 
چگونه می توان نويسنده خوبی شد؟ ٢- ٢

بسيار خواندن ؛
.در ابتدا واژه را بايد اين قدر خواند که ملکه ذھن شود 

کرد دقت جمله در کلمات ترکيب طرز به .سپس به طرز ترکيب کلمات در جمله دقت کردپس
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ت؟ ندگ ن ؛ د ل ...فصل دوم ؛ نويسندگی چيست؟ف
بسيار خواندن ٢-٢- الف

نگارش صحيح ، نوشتن به سبک معاصران است.
 با مطالعه در آثار کھن و جديد ، نويسنده بايد بتواند با تلفيق

خود زمان با متناسب بيانی به ، سبکی و زبانی عناصر زبانی و سبکی ، به بيانی متناسب با زمان خودعناصر
.دست يابد 
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ت؟ ي ندگ ي ن ؛ د ل ...فصل دوم ؛ نويسندگی چيست؟ف
بسيار خواندن ٢- ٢- ب

 پيامد تقليد صرف از آثار پيشينيان:
 اکتفا کردن به واژه ھا و ترکيبات کھنه.
جامعه ينده پ زنده زبان از ماندن ر د دور ماندن از زبان زنده و پوينده جامعه.
 طرد کردن و انکار ھر شيوه ای جز اسلوب قدما..
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ت؟ ندگ ن ؛ د ل ...فصل دوم ؛ نويسندگی چيست؟ف فکر و معنی فاخر ٢- ٢- ج

 ھر فکری به تناسب وااليی يا کم مايگی ، واژگان خويش
. را می طلبد و نويسنده خوب  فکر بلند و انديشه واال دارد

دارند پيوند بلند ھای انديشه با نيز الھام و ذوق ذوق و الھام نيز  با انديشه ھای بلند پيوند دارند.
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چيست؟ نويسندگ ؛ دوم ...فصل دوم ؛ نويسندگی چيست؟فصل
فکر و معنی فاخر٢- ٢- د

 فوايد مطالعۀ متون ادبی برای دانشجويان ؛
.تنوير افکار: الف 
ديد:ب به بخشيدن عت .وسعت بخشيدن به ديد:ب
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فارسی فارسینگارش نگارش فارسینگارش فارسینگارش

فصل سوم فصل سوم 
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ي ن ت د اعد ق عايت ؛ ل يف ن ت د اعد ق عايت ؛ ل فصل سوم ؛ رعايت قواعد درست نويسیفصل سوم ؛ رعايت قواعد درست نويسیف ھدف کلی اين فصل

 آشنايی با انشاء و امالی درست آشنايی با انشاء و امالی درست..
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نويسی درست قواعد رعايت ؛ سوم نويسیفصل درست قواعد رعايت ؛ سوم یفصل وي ر  وا  ي  وم ؛ ر یل  وي ر  وا  ي  وم ؛ ر ل 
ھدفھای رفتاری

اھميت رعايت قاعده ھای دستوری را بيان کنيداھميت رعايت قاعده ھای دستوری را بيان کنيد..
چگونگی استفاده از فعل ھای بسيط را بنويسيدچگونگی استفاده از فعل ھای بسيط را بنويسيد..
بزنيد مثال صحيح جملۀ يک غلط جملۀ بزنيديک مثال صحيح جملۀ يک غلط جملۀ يک يک جملۀ غلط و يک جملۀ صحيح مثال بزنيديک جملۀ غلط و يک جملۀ صحيح مثال بزنيد..
 برای وجه وصفی مثال بزنيد برای وجه وصفی مثال بزنيد..
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نويسی درست قواعد رعايت ؛ سوم نويسیفصل درست قواعد رعايت ؛ سوم یفصل وي ر  وا  ي  وم ؛ ر یل  وي ر  وا  ي  وم ؛ ر ل 
ھدفھای رفتاری

))ادامه ادامه ( ( 
مطابقت فعل با فاعل يا نھاد جمله از نظر شمار را توضيح دھيدمطابقت فعل با فاعل يا نھاد جمله از نظر شمار را توضيح دھيد..
چھار نکته که در مورد صفت و قيد بايد رعايت شود ، مطرح کنيدچھار نکته که در مورد صفت و قيد بايد رعايت شود ، مطرح کنيد.. رح ر ر ر ر رحچ ر ر ر ر چ
رسم الخط زبان فارسی را توضيح دھيدرسم الخط زبان فارسی را توضيح دھيد..
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نويسی درست قواعد رعايت ؛ سوم نويسیفصل درست قواعد رعايت ؛ سوم فصل سوم ؛ رعايت قواعد درست نويسیفصل سوم ؛ رعايت قواعد درست نويسیفصل
انشاء ٣- ١

   درست نويسی ، حتی در ابتدايی ترين سطح آن ، مرھون درست نويسی ، حتی در ابتدايی ترين سطح آن ، مرھون
رعايت  ضوابط  درست نويسی ؛  يعنی مراعات  اصولرعايت  ضوابط  درست نويسی ؛  يعنی مراعات  اصول

. . دستور ھر زبان است دستور ھر زبان است  ز ر زر ر ر
 وقوف به دقايق دستوری ، فرد تازه کار را از خطا مصون وقوف به دقايق دستوری ، فرد تازه کار را از خطا مصون

د ددا ..می داردمی دارددا
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نويسی درست قواعد رعايت ؛ سوم نويسیفصل درست قواعد رعايت ؛ سوم یفصل وي ر  و  ي  وم  ر ی  وي ر  و  ي  وم  ر  
فعل ٣-١- ١

 به جای استفاده از افعال مرکب ، بايد از فعل ھای بسيط به جای استفاده از افعال مرکب ، بايد از فعل ھای بسيط
با اين کار ، عبارت ھای بلند به کوتاه بدل می با اين کار ، عبارت ھای بلند به کوتاه بدل می ..بھره گرفتبھره گرفتگگ
..شودشود

ک““اا ا ا کفش ف کک ا ا کفش ف گگ““ک بگوييد بگوييد ““يک جفت کفش ابتياع کردميک جفت کفش ابتياع کردم““به جایبه جای::
””..خريدمخريدم””””””““ م                                                   مري www*p  ..ري
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ي ن ت د اعد ق عايت ؛ ل يف ن ت د اعد ق عايت ؛ ل فصل سوم ؛ رعايت قواعد درست نويسیفصل سوم ؛ رعايت قواعد درست نويسیف
فعل ٣-١- ١

 ) )١١  ((
    
 درست درست                                                                                               غلط غلط

اتخاذ کردن                                           گرفتن اتخاذ کردن                                           گرفتن 
برخوردار بودن                                      داشتن برخوردار بودن                                      داشتن 

در جريان قرار دادن                                اطالع دادن در جريان قرار دادن                                اطالع دادن 
حضور به ھم رساندن                               حاضر شدن حضور به ھم رساندن                               حاضر شدن 
مورد تعقيب قرار دادن                              تعقيب کردن مورد تعقيب قرار دادن                              تعقيب کردن 

به قتل رساندن                                        کشتن به قتل رساندن                                        کشتن 
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نويسی درست قواعد رعايت ؛ سوم نويسیفصل درست قواعد رعايت ؛ سوم یفصل وي ر  و  ي  وم  ر یل  وي ر  و  ي  وم  ر ل 
فعل ٣-١- ١

 ) )١١--٢٢  ((
 از نظر زمان در جمله ھای فعلی متعدد يک بند ، بايد از نظر زمان در جمله ھای فعلی متعدد يک بند ، بايد

باشد باشدتناسب ..تناسب باشدتناسب باشدتناسب
   مقصود اين است که سازگاری الزم بين زمان فعل ھای مقصود اين است که سازگاری الزم بين زمان فعل ھای

اش اش ف اشکا اش ف ..به کار رفته وجود داشته باشدبه کار رفته وجود داشته باشدکا
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نويسی درست قواعد رعايت ؛ سوم نويسیفصل درست قواعد رعايت ؛ سوم فصل سوم ؛ رعايت قواعد درست نويسیفصل سوم ؛ رعايت قواعد درست نويسیفصل
فعل ٣-١- ١

 ) )٢٢--٢٢  ((
::عدم اين تناسب را در مثال زير ببينيد عدم اين تناسب را در مثال زير ببينيد 

دقيق““ اطالعات ا دک ک از دقيقعطار اطالعات ا دک ک از تدردرعطار ني ت تد ني ت دردرد در   در   ..  دست نيستدست نيستدردرعطار از کودکی او اطالعات دقيقیعطار از کودکی او اطالعات دقيقی
””......  بوده استبوده استپدرش عطار پدرش عطار   به دنيا آمدهبه دنيا آمدهکد کن نيشابور کد کن نيشابور 
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ن ت د د ا ق ت ا ؛ ل نف ت د د ا ق ت ا ؛ ل فصل سوم ؛ رعايت قواعد درست نويسیفصل سوم ؛ رعايت قواعد درست نويسیف
فعل ٣-١- ١

 ) )٣٣  ((
 پرھيز از حذف فعل بدون قرينه پرھيز از حذف فعل بدون قرينه::
را““ آن دنبال پس ال ار ابداری ح دايره به را رانامه آن دنبال پس ال ار ابداری ح دايره به را نامه را به دايره حسابداری ارسال و سپس دنبال آن رانامه را به دايره حسابداری ارسال و سپس دنبال آن رانامه

به به   ارسال کنيدارسال کنيد  از ترکيباز ترکيب  کنيدکنيدحذف فعل حذف فعل . . “ “ بگيريد بگيريد 
گگقق ..، صحيح نيست، صحيح نيستبگيريدبگيريدقرينهقرينه
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نويس درست قواعد رعايت ؛ سوم نويسفصل درست قواعد رعايت ؛ سوم فصل سوم ؛ رعايت قواعد درست نويسیفصل سوم ؛ رعايت قواعد درست نويسیفصل
فعل ٣-١- ١

 ) )۴۴--  ١١  ((
 نثر معاصر ، جمالتی که به شکل وجه وصفی به يکديگر نثر معاصر ، جمالتی که به شکل وجه وصفی به يکديگر

پسندد نمی ، است شده پسنددمعطوف نمی ، است شده ::معطوف ::معطوف شده است ، نمی پسندد معطوف شده است ، نمی پسندد 
و رئيس را و رئيس را   سر زدهسر زده  و به ادارهو به اداره  برگشتهبرگشتهاو از ماموريت او از ماموريت “ “   

ا آ ال آ ””ل ””..و به منزل آمده استو به منزل آمده استديدهديده
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ي ن ت د اعد ق عايت ؛ ل يف ن ت د اعد ق عايت ؛ ل فصل سوم ؛ رعايت قواعد درست نويسیفصل سوم ؛ رعايت قواعد درست نويسیف
فعل ٣-١- ١

 ) )۴۴--  ٢٢  ((
 بھتر است اين گونه جمالت را به صورت کاملی بنويسيم بھتر است اين گونه جمالت را به صورت کاملی بنويسيم::
به““ ، ديد را رئيس ، رفت اداره به ، برگشت ريت مام از بها ، ديد را رئيس ، رفت اداره به ، برگشت ريت مام از او از ماموريت برگشت ، به اداره رفت ، رئيس را ديد ، به او از ماموريت برگشت ، به اداره رفت ، رئيس را ديد ، به ا

””..منزل آمد منزل آمد 
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ي ن ت د اعد ق عايت ؛ ل يف ن ت د اعد ق عايت ؛ ل فصل سوم ؛ رعايت قواعد درست نويسیفصل سوم ؛ رعايت قواعد درست نويسیف
فعل ٣-١- ١

     ) )۵۵  ((
وقتی از صيغه سوم شخص ماضی نقلی استفاده می کنيم ،  وقتی از صيغه سوم شخص ماضی نقلی استفاده می کنيم ،        

چون””استاست““ شود نمی حذف است نقلی زمان نشانه چونکه شود نمی حذف است نقلی زمان نشانه که که نشانه زمان نقلی است حذف نمی شود چونکه نشانه زمان نقلی است حذف نمی شود چوناستاست
وجه وصفی به دست می آيد ؛ مگر آن که حذف به قرينه وجه وصفی به دست می آيد ؛ مگر آن که حذف به قرينه 

..باشدباشداشداشد
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ن ت د د ا ق ت ا ؛ ل نف ت د د ا ق ت ا ؛ ل فصل سوم ؛ رعايت قواعد درست نويسیفصل سوم ؛ رعايت قواعد درست نويسیف
فعل ٣-١- ١

 ) )۶۶  ((
 مطابقت فعل با فاعل جاندار از نظر شمار مطابقت فعل با فاعل جاندار از نظر شمار::
د““ ب غايب زی آم ددانش ب غايب زی آم ””دانش ..دانش آموزی غايب بود دانش آموزی غايب بود 
 عدم مطابقت فعل با فاعل غير جاندار از نظر شمار عدم مطابقت فعل با فاعل غير جاندار از نظر شمار::
”  ”  ..برگھا خشک شدبرگھا خشک شد“ “ 
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ن ت د د ا ق ت ا ؛ ل نف ت د د ا ق ت ا ؛ ل فصل سوم ؛ رعايت قواعد درست نويسیفصل سوم ؛ رعايت قواعد درست نويسیف
فعل ٣-١- ١

 ) )٧٧   ( (
 و ، و   شدنشدن، ،   گشتنگشتن، ،   استناستندر استفاده از فعل ھای معين مانند در استفاده از فعل ھای معين مانند ،

نشود تکرار بالفاصله که کرد دقت نشودبايد تکرار بالفاصله که کرد دقت بايد ..بايد دقت کرد که بالفاصله تکرار نشودبايد دقت کرد که بالفاصله تکرار نشود......
   ارسال نمودن ارسال نمودن “ “ نيز به صورت صحيح استفاده شوند مانند ؛ نيز به صورت صحيح استفاده شوند مانند ؛

ک ال ا کا ال ا ””ا ” ” ..به جای ارسال کردنبه جای ارسال کردن
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ا ق ا ل اف ق ا ل فصل سوم ؛ رعايت قواعد درست نويسیفصل سوم ؛ رعايت قواعد درست نويسیف دصفت و قي ٣-١- ٢

   ) )١١  ((
د و مقيد از نظر تذکير و تأنيث و يا د و مقيد از نظر تذکير و تأنيث و يا صفت و موصوف ، قيصفت و موصوف ، قي

کند نمی تطبيق ، جمع و کندافراد نمی تطبيق ، جمع و ::افراد ::افراد و جمع ، تطبيق نمی کندافراد و جمع ، تطبيق نمی کند
 دختران زرنگدختران زرنگ– – دختر زرنگ دختر زرنگ..
 مردان جاھل می نمودند مردان جاھل می نمودند ––مرد جاھل می نمود مرد جاھل می نمود..
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نويسی٣٣فصلفصل درست قواعد رعايت نويسی؛ درست قواعد رعايت ؛ ؛ رعايت قواعد درست نويسی؛ رعايت قواعد درست نويسی  ٣٣فصلفصل
صفت و قيد ٣-١- ٢

 ) )٢٢  ((
 صفت و قيد در جای ويژه ای در جمله قرار نمی گيرد ولی صفت و قيد در جای ويژه ای در جمله قرار نمی گيرد ولی

کم دست يا و باشد نزديک مقيد و صوف مو به است کمبھتر دست يا و باشد نزديک مقيد و صوف مو به است بھتر است به مو صوف و مقيد نزديک باشد و يا دست کم بھتر است به مو صوف و مقيد نزديک باشد و يا دست کم بھتر
..ميان آنھا فاصله زيادی نباشد ميان آنھا فاصله زيادی نباشد 

www*p
nu

eb
*co

m



نويسی٣٣فصلفصل درست قواعد رعايت نويسی؛ درست قواعد رعايت ؛ ی  ل ل  وي ر  و  ي  ی ر وي ر  و  ي   ر
صفت و قيد ٣-١- ٢

 ) )٣٣  ((
 قيودی که به کمک حرف اضافه ساخته می شود ، بھتر قيودی که به کمک حرف اضافه ساخته می شود ، بھتر

نگردد حذف مربوط اضافه حرف نگردداست حذف مربوط اضافه حرف ::است ::است حرف اضافه مربوط حذف نگردداست حرف اضافه مربوط حذف نگردد
 او ھنگام غذا صحبت کرد او ھنگام غذا صحبت کرد “ “ ::نگوييد نگوييد.. ” ”
 ھنگام غذا صحبت کردھنگام غذا صحبت کرد  بهبهاو او “ “ ::بگوييد بگوييد..  ”  ”
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نويسی٣٣فصلفصل درست قواعد رعايت نويسی؛ درست قواعد رعايت ؛ ؛ رعايت قواعد درست نويسی؛ رعايت قواعد درست نويسی  ٣٣فصلفصل
صفت و قيد ٣-١- ٢

   ) )۴۴  ((
        صفت و مو صوف برای رفع ابھام ، تصريح و تحديد        صفت و مو صوف برای رفع ابھام ، تصريح و تحديد

ترين مناسب بايد لذا و شود می آورده مقيد و صوف ترينمو مناسب بايد لذا و شود می آورده مقيد و صوف مو صوف و مقيد آورده می شود و لذا بايد مناسب ترين       مو صوف و مقيد آورده می شود و لذا بايد مناسب ترين       مو
. . و شايسته ترين  آن انتخاب و گزينش شود و شايسته ترين  آن انتخاب و گزينش شود 
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نويسی٣٣فصلفصل درست قواعد رعايت نويسی؛ درست قواعد رعايت ؛ ال٢٣ ی    ا وي ر  و  ي  ی ر وي ر  و  ي  امالء٣-٢ ر
ھمزه ٣-٢- ١

 انواع کتابت ھمزه انواع کتابت ھمزه::
    اعظماعظم: : در آغاز کلمه در آغاز کلمه ” ” ا ا “ “ به صورت به صورت   --

رت ص رتبه ص کلمه””ٲٲ““به آخر ط کلمهدر آخر ط مبدأمبدأرأیرأی::در   مبدأمبدأ––رأیرأی::در وسط و آخر کلمهدر وسط و آخر کلمهٲٲبه صورتبه صورت--
مآخذ مآخذ : : در وسط کلمه در وسط کلمه ” ” آ آ “ “ به صورت به صورت   --
        تٲللٶتٲللٶ––مؤمنمؤمن: : در وسط و آخر واژه در وسط و آخر واژه ” ” ٶ ٶ “  “  به صورت به صورت   --
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نويسی٣٣فصلفصل درست قواعد رعايت نويسی؛ درست قواعد رعايت ؛ ی     وي ر  و  ي  ی ر وي ر  و  ي   ر
ھمزه ٣-٢- ١

))ادامه ادامه ( ( 
شئ شئ : : در برخی کلمات در برخی کلمات ” ” ئ ئ “ “ به صورت به صورت   --

رت ص رتبه ص ت””““به مص آن آخر قبل ما که کلمات پايان تدر مص آن آخر قبل ما که کلمات پايان در در پايان کلماتی که ما قبل آخر آن مصوت در پايان کلماتی که ما قبل آخر آن مصوت ءءبه صورتبه صورت--
سوء سوء ––جزاءجزاء: : بلند است بلند است 
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ل لف ي٣٣ف ن ت د اعد ق عايت ي؛ ن ت د اعد ق عايت ؛ ؛ رعايت قواعد درست نويسی؛ رعايت قواعد درست نويسی٣٣فصل فصل 
ھمزه ٣-٢- ١

))ادامه ادامه ( ( 
..ھمزه جزو نشانه ھای صوتی فارسی نيست ھمزه جزو نشانه ھای صوتی فارسی نيست   --

رت ص به ھمزه ، اضافه ھنگا رتدر ص به ھمزه ، اضافه ھنگا شته””یی““در ن ر شتهمک ن ر مک مکسور نوشتهمکسور نوشتهیِِیدر ھنگام اضافه ، ھمزه به صورتدر ھنگام اضافه ، ھمزه به صورت--
. .   انشای فصيحانشای فصيح––امالی صحيحامالی صحيح: : می شود می شود     
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نويسی٣٣فصلفصل درست قواعد رعايت نويسی؛ درست قواعد رعايت ؛ ی   وي ر  و  ي  ی ر وي ر  و  ي   ر
شيوه خط فارسی ٣-٢- ٢

 در شيوه خط فارسی ، ھر کلمه ای به صورت واحدی در شيوه خط فارسی ، ھر کلمه ای به صورت واحدی
:  :  مستقل نوشته می شود ، مگر در موارد ذيلمستقل نوشته می شود ، مگر در موارد ذيلگگ

““زينت””بایبای يا زينتتأکيد يا گفتگفتبب––روروبب::تأکيد گفتگفتببروروبب::تأکيد يا زينت تأکيد يا زينت بایبای..
     “ “ جا جا بب––خرد خرد بب: : پيشوند پيشوند ”  ”  بای بای..
 “ “ رفت رفت نن: : حرف نفی حرف نفی ” ” نه نه..
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نويسی٣٣فصلفصل درست قواعد رعايت نويسی؛ درست قواعد رعايت ؛ ؛ رعايت قواعد درست نويسی؛ رعايت قواعد درست نويسی  ٣٣فصلفصل
شيوه خط فارسی ٣-٢- ٢

))ادامه ادامه ( ( 
   “ “ رو رو مم: : حرف نھی حرف نھی ” ” م م..
؛ نظير ؛کلمات نظير چنانچهچنانچهھمچنانھمچنانھمينھمينکلمات و و چنانچهچنانچه––ھمچنانھمچنان––ھمينھمينکلماتی نظير ؛کلماتی نظير ؛......
   و و   چيستچيست––کيستکيستواژگانی چون ؛ واژگانی چون ؛  ...  ...
 “ “ کتابھا کتابھا   --    جوانانجوانان: : نشانه جمع نشانه جمع ” ” ھا ھا “ “ و و ” ” آن آن..

د ش ن شته ن ھ از دا که ندھا ش دندھا ش ن شته ن ھ از دا که ندھا ش ::ندھا پسوندھا و پيشوندھايی که جدا از ھم نوشته نمی شودپسوندھا و پيشوندھايی که جدا از ھم نوشته نمی شود::
..غمگينغمگين––نخلستاننخلستان      
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نويسی٣٣فصلفصل درست قواعد رعايت نويسی؛ درست قواعد رعايت ؛ ؛ رعايت قواعد درست نويسی؛ رعايت قواعد درست نويسی  ٣٣فصلفصل
شيوه خط فارسی ٣-٢- ٢

))ادامه ادامه ( ( 
   کلماتی که واحد مستقل معنايی را تشکيل می دھند کلماتی که واحد مستقل معنايی را تشکيل می دھند::

دلنشيندلنشينجھانگشاجھانگشا ......دلنشين ودلنشين و––جھانگشاجھانگشا  
 “ “ بھتر بھتر : : نشانه ھای صفت تفضيلی و عالی نشانه ھای صفت تفضيلی و عالی ” ” ترين ترين “ “ و و ” ” تر تر
..بزرگترين بزرگترين     

انندگگ د خ ھ ه ان خ ان آ دۀ قا که د ا انندد د خ ھ ه ان خ ان آ دۀ قا که د ا ::د در مواردی که قاعدۀ آسان خوانی به ھم خورد مانند در مواردی که قاعدۀ آسان خوانی به ھم خورد مانند مگرمگر : :
......انقالبی تر و انقالبی تر و ––قانع ترين قانع ترين 
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نويسی٣٣فصلفصل درست قواعد رعايت نويسی؛ درست قواعد رعايت ؛ یل ل  وي ر  و  ي  ی ر وي ر  و  ي   ر
شيوه خط فارسی ٣-٢- ٢

))ادامه ادامه ( ( 
   خالبخالب––زھاب زھاب ) : ) : صفت و مو صوف صفت و مو صوف ( ( ترکيبات اضافی ترکيبات اضافی  .  .
د ش م شته ن ل مت ، مرکب عل ام دا ش م شته ن ل مت ، مرکب عل ام نعل::ا نعلح ح حسنعلیحسنعلی::اسامی علم مرکب ، متصل نوشته می شوداسامی علم مرکب ، متصل نوشته می شود––

. . دھخدادھخدا
 و و ) ) که اين که اين ( ( کين کين ––))که از که از ( ( کز کز : : واژه ھايی نظير واژه ھايی نظير   ...   ...
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؛ رعايت قواعد درست نويسی؛ رعايت قواعد درست نويسی  ٣٣فصل فصل 

شيوه نگارش واژه ھای عربی در فارسی ٣-٢- ٣

   تفاِعل تفاِعل “ “ کلمات ناقص بر وزن کلمات ناقص بر وزن ” ” تفاُعل تفاُعل “ “ از مصدر باب از مصدر باب ” ”
تماشی ، که در فارسی به صورت تقاضا تماشی ، که در فارسی به صورت تقاضا ––تقاضی تقاضی : : می آيد می آيد     

شود می نوشته تماشا شودو می نوشته تماشا .  .  و تماشا نوشته می شود و تماشا نوشته می شود و
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ی؛ رعايت قواعد درست نويسی؛ رعايت قواعد درست نويسی٣٣فصلفصل وي ر و ي یر وي ر و ي ر
شيوه نگارش واژه ھای عربی در فارسی ٣-٢- ٣

))ادامه ادامه ( ( 
   بدين صورت نوشته می شود بدين صورت نوشته می شود ” ” مفاعلة مفاعلة “ “ مصادر باب مصادر باب:  :  

و مجادله ، ومعامله مجادله ، ......معامله ، مجادله ومعامله ، مجادله ومعامله
   افالِه افالِه “ “ بر وزن بر وزن ” ” افعال افعال “ “ در رسم الخط فارسی ، باب در رسم الخط فارسی ، باب    ”    ”

اآآ اا لا ا لاشا ا شش””““اشا ::می شودمی شود””تت““اشاره  و يا بدل بهاشاره  و يا بدل به––اجارهاجاره::می آيدمی آيد
www*p.   .   اجابت اجابت 

nu
eb

*co
m



؛ رعايت قواعد درست نويسی؛ رعايت قواعد درست نويسی  ٣٣فصل فصل 

شيوه نگارش واژه ھای عربی در فارسی ٣-٢- ٣

) ) ادامه ادامه ( ( 
 می آيد به صورت ھاء غير می آيد به صورت ھاء غير ” ” تفعله تفعله “ “ باب تفعيل بر وزن باب تفعيل بر وزن

تبصرهتبصره––تجربهتجربه::ملفوظملفوظ ..تبصرهتبصرهتجربهتجربه::ملفوظملفوظ
   قسمت نخست اسامی مرکب را به صورت ة می نويسند قسمت نخست اسامی مرکب را به صورت ة می نويسند::
. . حجةاالسالم ، آيةهللا حجةاالسالم ، آيةهللا     
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؛ رعايت قواعد درست نويسی؛ رعايت قواعد درست نويسی٣٣فصل فصل 

شيوه نگارش واژه ھای عربی در فارسی ٣-٢- ٣

))ادامه ادامه ( ( 
   تنوين در زبان فارسی وجود ندارد و به تبع زبان عربی به تنوين در زبان فارسی وجود ندارد و به تبع زبان عربی به

د ش م شته ن اً دشکل ش م شته ن اً ابداًابداً::شکل ..ابداابدا: : شکل ا نوشته می شود شکل ا نوشته می شود   
   دارای تنوين ، به ، دارای تنوين ، به ” ” استثناء استثناء “ “ کلمات مختوم به ھمزه مانند کلمات مختوم به ھمزه مانند ،

ًً ً: : شکل زير نوشته می شود شکل زير نوشته می شود  ..استثنائاًاستثنائا
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نويسی٣٣فصلفصل درست قواعد رعايت نويسی؛ درست قواعد رعايت ؛ یلل وي ر  و  ي  ی ر وي ر  و  ي   ر
برخورد با نحو عربی در فارسی ٣-٢- ۴

 مدارس عاليه ، ادارات تابعه ، امور مدارس عاليه ، ادارات تابعه ، امور “ “ رواج ترکيباتی نظير رواج ترکيباتی نظير
أأ تحت تأثير نحو عربی ، نوعی غلط نويسی تحت تأثير نحو عربی ، نوعی غلط نويسی ””......مربوطه ومربوطه و

..را در زبان فارسی سبب شدرا در زبان فارسی سبب شد ی ر ز ر یر ر ز ر ر
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نويسی٣٣فصلفصل درست قواعد رعايت نويسی؛ درست قواعد رعايت ؛ یلل وي ر  و  ي  ی ر وي ر  و  ي   ر
برخورد با نحو عربی در فارسی ٣-٢- ۴

))ادامه ادامه ( ( 
   بخش اول اين گونه ترکيبات ، اگر جمع مکسر بود ، بايد بخش اول اين گونه ترکيبات ، اگر جمع مکسر بود ، بايد

کرد بدل فارسی جمع کردبه بدل فارسی جمع ..به جمع فارسی بدل کردبه جمع فارسی بدل کردبه
   مدرسه مدرسه “ “ : : از قسمت دوم نيز عالمت تأنيث را برداشت از قسمت دوم نيز عالمت تأنيث را برداشت

ط ا کا ا ا ا ا ال طا ا کا ا ا ا ا ال ..” ” ھای عالی ، اداره ھای تابع ، کارھای مربوط ھای عالی ، اداره ھای تابع ، کارھای مربوط ””ا
www*p

nu
eb

*co
m



نويسی٣٣فصلفصل درست قواعد رعايت نويسی؛ درست قواعد رعايت ؛ یلل وي ر  و  ي  ی ر وي ر  و  ي   ر
برخورد با نحو عربی در فارسی ٣-٢- ۴

))ادامه ادامه ( ( 
   علی رغم ، بالمآل ، علی اال طالق ، من علی رغم ، بالمآل ، علی اال طالق ، من “ “ ترکيباتی چون ترکيباتی چون

و الحقيقة فی ، وجمله الحقيقة فی ، فارسی””جمله اضافه حرف با است بھتر فارسی، اضافه حرف با است بھتر ، ، بھتر است با حرف اضافه فارسی ، بھتر است با حرف اضافه فارسی   ......جمله ، فی الحقيقة وجمله ، فی الحقيقة و
بر رغم ، در مآل ، بر اطالق ، از جمله ، بر رغم ، در مآل ، بر اطالق ، از جمله ، “ “ : : به کار برد به کار برد 
قت ق قتد ق ””د   ......در حقيقت ودر حقيقت و
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؛ رعايت قواعد درست نويسی؛ رعايت قواعد درست نويسی٣٣فصلفصل
نشانه جمع در زبان فارسی ٣-٢- ۵

 ھا ھا   - - ان ان : : نشانه ھای جمع در زبان فارسی عبارتند از نشانه ھای جمع در زبان فارسی عبارتند از--  
..--ونون--ينين  --اتاتاا
فارسی است و بقيه عربی فارسی است و بقيه عربی ””ھا ھا ––انان““از اين مياناز اين ميان.. ن ي ين نز ي ين ربیننز ي ب و ی ربیر ي ب و ی ر

جمع ھای مکسر نيز از عربی وارد زبان فارسی شده جمع ھای مکسر نيز از عربی وارد زبان فارسی شده 
. . استاستاستاست
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نويسی٣٣فصلفصل درست قواعد رعايت نويسی؛ درست قواعد رعايت ؛ یلل وي ر  و  ي  ی ر وي ر  و  ي   ر
نشانه جمع در زبان فارسی ٣-٢- ۵

))ادامه ادامه ( ( 
   ھا ھا ––ان ان
““ح””انان ر ذی جمع حنشانه ر ذی جمع جمع””ھاھا““))جاندارجاندار((نشانه جمعنشانه نشانه نشانه جمع نشانه جمع   ھا ھا وو))جاندارجاندار((نشانه جمع ذی روحنشانه جمع ذی روحانان

:  :  غير ذی روح است غير ذی روح است 
 جوانان و جوانان و ––مردمان مردمان ––دانشجويان دانشجويان......
ھا ھادرخت ھا––درخت ھاسنگ و––سنگ ھا وکاروان ھا کاروان کاروان ھا وکاروان ھا وسنگ ھا سنگ ھا درخت ھادرخت ھا......www*p
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نويسی٣٣فصلفصل درست قواعد رعايت نويسی؛ درست قواعد رعايت ؛ یلل وي ر  و  ي  ی ر وي ر  و  ي   ر
نشانه جمع در زبان فارسی ٣-٢- ۵

))ادامه ادامه ( ( 
   گاھی عدم ھمنشينی برخی از صوت ھا در کنار ھم ، مانع گاھی عدم ھمنشينی برخی از صوت ھا در کنار ھم ، مانع

شود می قاعده اجرای شوداز می قاعده اجرای روحاز ذی که را انسان کلمه روحمثالً ذی که را انسان کلمه مثالً مثال کلمه انسان را که ذی روح مثال کلمه انسان را که ذی روح ..از اجرای قاعده می شوداز اجرای قاعده می شود
..انسان ھا انسان ھا : : جمع می بندند جمع می بندند ” ” ھا ھا “ “ است با است با 
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؛ رعايت قواعد درست نويسی؛ رعايت قواعد درست نويسی٣٣فصلفصل
نشانه جمع در زبان فارسی ٣-٢- ۵

) ) ادامه ادامه ( ( 
 گاھی برای تشخيص و حالت انسانی بخشيدن به غير ذی گاھی برای تشخيص و حالت انسانی بخشيدن به غير ذی

است بھتر بلکه جايز تنھا نه جمع صيغه کاربرد ، استروح بھتر بلکه جايز تنھا نه جمع صيغه کاربرد ، ::روح : : روح ، کاربرد صيغه جمع نه تنھا جايز بلکه بھتر استروح ، کاربرد صيغه جمع نه تنھا جايز بلکه بھتر است
” ” ..ستارگان چشمک می زدند ستارگان چشمک می زدند “ “       
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؛ رعايت قواعد درست نويسی؛ رعايت قواعد درست نويسی٣٣فصلفصل
نشانه جمع در زبان فارسی ٣-٢- ۵

))ادامه ادامه ( ( 
   ھا ھا “ “ و و ” ” ات ات “ “ جمع به جمع به  ”  ”
به که عرب از مشتق ام بها که عرب از مشتق ام باشد””هه““ا مخت ظ ملف باشدغير مخت ظ ملف غير غير ملفوظ مختوم باشد غير ملفوظ مختوم باشد ههاسامی مشتق از عربی که بهاسامی مشتق از عربی که به

::جمع بگيرد جمع بگيرد ” ” ات ات “ “ ، پس از حذف حرف اخير می تواند ، پس از حذف حرف اخير می تواند 
 استعارات استعارات ––تعليقات ، استعاره تعليقات ، استعاره ––ثمرات ، تعليقه ثمرات ، تعليقه ––ثمره ثمره . .
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نويسی٣٣فصلفصل درست قواعد رعايت نويسی؛ درست قواعد رعايت ؛ یلل وي ر  و  ي  ی ر وي ر  و  ي   ر
نشانه جمع در زبان فارسی ٣-٢- ۵

))ادامه ادامه ( ( 
   جمع جمع ” ” ات ات “ “ کلمات عربی بيش از سه حرفی ، می تواند کلمات عربی بيش از سه حرفی ، می تواند

اسبيانبيان::بگيردبگيرد اح ، اسبيانات اح ، ،بيانات ات ا ،اح ات ا اح ...  ...  احساسات ، واحساسات ، و--بيانات ، احساسبيانات ، احساس--بيانبيان::بگيردبگيرد  
   جمع می بندند جمع می بندند ” ” ات ات “ “ برخی از واژه ھای فارسی را نيز به برخی از واژه ھای فارسی را نيز به : :
......مايعات و مايعات و   --باغات ، مايع باغات ، مايع   --باغ باغ     
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نويسی٣٣فصلفصل درست قواعد رعايت نويسی؛ درست قواعد رعايت ؛ ؛ رعايت قواعد درست نويسی؛ رعايت قواعد درست نويسی٣٣فصلفصل
نشانه جمع در زبان فارسی ٣-٢- ۵

))ادامه ادامه ( ( 
 بر کلمات عربی ، بايد  بر کلمات عربی ، بايد  ” ” ھا ھا “ “ در اعمال نشانۀ جمع فارسی در اعمال نشانۀ جمع فارسی

الصاق ھنگام را واژگان آوايی بد يا آوايی الصاقخوش ھنگام را واژگان آوايی بد يا آوايی يايا””ھاھا““خوش يا يا ھاھا  خوش آوايی يا بد آوايی واژگان را ھنگام الصاق خوش آوايی يا بد آوايی واژگان را ھنگام الصاق 
نا خوشايندتر از نا خوشايندتر از ” ” تعليمھا تعليمھا “ “ مثالً مثالً . . مد نظر داشت مد نظر داشت ” ” ات ات “ “     
.   .   است است ” ” تعليمات تعليمات “ “     
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نويسی٣٣فصلفصل درست قواعد رعايت نويسی؛ درست قواعد رعايت ؛ یلل وي ر  و  ي  ی ر وي ر  و  ي   ر
نشانه جمع در زبان فارسی ٣-٢- ۵

   امروزه به تأثير ترجمه ، نوعی اسم جمع وارد فارسی شده امروزه به تأثير ترجمه ، نوعی اسم جمع وارد فارسی شده
ايناين..عربی به آخر آن ھا ملحق می شود عربی به آخر آن ھا ملحق می شود ””اتات““است کهاست که

::واژگان ترجمه کلمات مفرد فرنگی استواژگان ترجمه کلمات مفرد فرنگی است ی ر ر ر یژ ر ر ر ژ
) )    Manifestation Manifestation( ( تظاھرات تظاھرات       

ا اا I((ا t tiI t ti(( ))ImportationImportation((وارداتواردات    
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نويسی٣٣فصلفصل درست قواعد رعايت نويسی؛ درست قواعد رعايت ؛ یلل وي ر  و  ي  ی ر وي ر  و  ي   ر
نشانه جمع در زبان فارسی ٣-٢- ۵

   ون ون “ “ و و ” ” ين ين “ “ جمع به جمع به  ”  ”
   جانداران ذی شعور ، اگر اصل نام آنان عربی باشد ، طبق جانداران ذی شعور ، اگر اصل نام آنان عربی باشد ، طبق

شود می بسته جمع قاعده شودھمين می بسته جمع قاعده روحانيون““::ھمين ، روحانيونمعلمين ، معلمين ..معلمين ،  روحانيونمعلمين ،  روحانيون::ھمين قاعده جمع بسته می شودھمين قاعده جمع بسته می شود
   معلمان معلمان : : جمع بسته شود جمع بسته شود ” ” ان ان “ “ در فارسی بھتر است که با در فارسی بھتر است که با..
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؛ رعايت قواعد درست نويسی؛ رعايت قواعد درست نويسی  ٣٣فصل فصل 

نشانه جمع در زبان فارسی ٣-٢- ۵

   ، در متون کالسيک فارسی ، ھنگام جمع بستن اسم ھا ، در متون کالسيک فارسی ، ھنگام جمع بستن اسم ھا
::استفاده می کرده انداستفاده می کرده اند””انان““بيشتر ازبيشتر از

““يافتند ظفر مکه مشرکان بر ياران و يافتندپيغمبر ظفر مکه مشرکان بر ياران و تاريختاريخ((””پيغمبر تاريختاريخ( (   ..پيغمبر و ياران بر مشرکان مکه ظفر يافتندپيغمبر و ياران بر مشرکان مکه ظفر يافتند
) .) .نامه طبری نامه طبری 

ا““ الل ا اا الل ا ))ثث((””ا ““مثنویمثنوی((””پای استدالليان چوبين بودپای استدالليان چوبين بود((
www*p

nu
eb

*co
m



نويسی٣٣فصلفصل درست قواعد رعايت نويسی؛ درست قواعد رعايت ؛ یل ل  وي ر  و  ي  ی ر وي ر  و  ي   ر
اسم جمع ٣-٢- ۶

در زبان فارسی برخی از واژگان از نظر ظاھر مفرد ؛در زبان فارسی برخی از واژگان از نظر ظاھر مفرد ؛
..مردم ، لشکر مردم ، لشکر : : ولی از حيث مفھوم جمع است مانند ولی از حيث مفھوم جمع است مانند 

بست جمع دوباره توان م را کلمات بستھمين جمع دوباره توان م را کلمات ،::ھمين ،مردمان مردمان مردمان ،مردمان ،::ھمين کلمات را می توان دوباره جمع بستھمين کلمات را می توان دوباره جمع بست
..لشکر ھا لشکر ھا 
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نويسی٣٣فصلفصل درست قواعد رعايت نويسی؛ درست قواعد رعايت ؛ یلل وي ر  و  ي  ی ر وي ر  و  ي   ر
جمع در جمع ٣-٢- ٧

وجود ندارد و مخصوص وجود ندارد و مخصوص   در زبان فارسیدر زبان فارسیدر جمع در جمع   جمعجمع
ت ا ا تز ا ا ..زبان عربی استزبان عربی استز

، نشانه ھاینشانه ھایباباجمع ھای عربی راجمع ھای عربی رادر زبان فارسی نيز ،در زبان فارسی نيز عع
...  ...  اعمال ھا ، آمال ھا واعمال ھا ، آمال ھا و::فارسی دوباره جمع بسته اند مانندفارسی دوباره جمع بسته اند مانند
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نويسی٣٣فصلفصل درست قواعد رعايت نويسی؛ درست قواعد رعايت ؛ یل ل  وي ر  و  ي  ی ر وي ر  و  ي   ر
جمع در جمع ٣-٢- ٧

 و به ندرت و به ندرت ” ” ات ات “ “ اخيراً تعداد ديگری از کلمات جمع را به اخيراً تعداد ديگری از کلمات جمع را به
... ... احواالت ، اسباب ھا ، واحواالت ، اسباب ھا ، و::جمع بسته اندجمع بسته اند””ھا ، انھا ، ان““بهبه
واژگان اين عربی جمع شکل بردن کار به مورد اين واژگاندر اين عربی جمع شکل بردن کار به مورد اين در در اين مورد به کار بردن شکل جمع عربی اين واژگاندر اين مورد به کار بردن شکل جمع عربی اين واژگان

......ارکان ، احوال ، اعيان و ارکان ، احوال ، اعيان و : : بھتر است بھتر است 
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نويسی٣٣فصلفصل درست قواعد رعايت نويسی؛ درست قواعد رعايت ؛ یل ل  وي ر  و  ي  ی ر وي ر  و  ي   ر
جمع در جمع ٣-٢- ٧

در باب جمع به نشانه ھای غير فارسیدر باب جمع به نشانه ھای غير فارسی  
   مسأله را بايد به ذوق نويسنده و ميزان دانش او از علم مسأله را بايد به ذوق نويسنده و ميزان دانش او از علم

موکول او شناختی زيبا حس يا آواشناسی و شناسی موکولزبان او شناختی زيبا حس يا آواشناسی و شناسی زبان شناسی و آواشناسی يا حس زيبا شناختی او موکولزبان شناسی و آواشناسی يا حس زيبا شناختی او موکولزبان
..کرد کرد 
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ی؛ رعايت قواعد درست نويسی؛ رعايت قواعد درست نويسی٣٣فصل فصل  وي ر و ي یر وي ر و ي ر
نکاتی درباره درست نويسی٣-٣
کاربرد را ٣-٣- ١

 به عنوان عالمت مفعول صريح ، پس از به عنوان عالمت مفعول صريح ، پس از ” ” را را “ “ جای جای
ت ا ل تف ا ل : : مفعول استمفعول استف

““علی کتاب را امانت دادعلی کتاب را امانت داد..””
   “ “ به عنوان حرف اضافه  شيوۀ متون کھن است به عنوان حرف اضافه  شيوۀ متون کھن است ” ” را را::
““گفتم را گفتماو را ””او او را گفتماو را گفتم..    
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نويسی٣٣فصلفصل درست قواعد رعايت نويسی؛ درست قواعد رعايت ؛ ی  ل ل  وي ر  و  ي  ی ر وي ر  و  ي   ر
نقل قول ٣-٣- ٢

 در نقل قول غير مستقيم مثالً می نويسيم در نقل قول غير مستقيم مثالً می نويسيم : :
 می خواھد در کنگره تحقيقاتی شرکت کند می خواھد در کنگره تحقيقاتی شرکت کند   کهکهبه من گفت به من گفت..
آيد درم شکل بدين تقي م رت ص به ل ق آيدھمين درم شکل بدين تقي م رت ص به ل ق ::ھمين  ھمين قول به صورت مستقيم بدين شکل درمی آيد ھمين قول به صورت مستقيم بدين شکل درمی آيد::
 “ “می خواھم در کنگره تحقيقاتی شرکت کنممی خواھم در کنگره تحقيقاتی شرکت کنم  ..””
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نويس٣٣فصلفصل درست قواعد رعايت نويس؛ درست قواعد رعايت ؛ ؛ رعايت قواعد درست نويسی؛ رعايت قواعد درست نويسی٣٣فصلفصل
پرھيز از جمله سازی طوالنی ٣-٣- ٣

 جمالت طوالنی باعث بروز مشکالت فراوان برای نويسنده جمالت طوالنی باعث بروز مشکالت فراوان برای نويسنده
تازه کار و نيز دير فھمی خوانندگان می شود ، به خصوص تازه کار و نيز دير فھمی خوانندگان می شود ، به خصوص گگ

..موصول استفاده شده باشدموصول استفاده شده باشد  کهکهعطف ياعطف ياواوواوکه ازکه از وزز وو وو وو و
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نويس٣٣فصلفصل درست قواعد رعايت نويس؛ درست قواعد رعايت ؛ ؛ رعايت قواعد درست نويسی؛ رعايت قواعد درست نويسی٣٣فصلفصل
پرھيز از جمله سازی طوالنی ٣-٣- ٣

 جملۀ ؛ جملۀ ؛
او به من اين توصيه را که ھمواره در زندگی کوشا باشم  کرده         او به من اين توصيه را که ھمواره در زندگی کوشا باشم  کرده         ““      

”     ”     ..است است 
 او به  من  توصيه  کرد ، او به  من  توصيه  کرد ، “ “ : : می توان  بدين  صورت  کوتاه کرد می توان  بدين  صورت  کوتاه کرد

””..ھمواره در زندگی کوشا باشمھمواره در زندگی کوشا باشم م می ی
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نويس٣٣فصلفصل درست قواعد رعايت نويس؛ درست قواعد رعايت ؛ ؛ رعايت قواعد درست نويسی؛ رعايت قواعد درست نويسی٣٣فصلفصل
پرھيز از جمله سازی طوالنی ٣-٣- ٣

   جمالت معترضه ، فھم مقصود را دشوار می سازد جمالت معترضه ، فھم مقصود را دشوار می سازد         :         :
رفاعيان با آن تردستی ھا که نشان می دادند و در آتشرفاعيان با آن تردستی ھا که نشان می دادند و در آتش““

ررفتنھا و مارخوردن ھا ، جنگجويان ساده دل دوستداررفتنھا و مارخوردن ھا ، جنگجويان ساده دل دوستدار ر ر رر ر ر ر
””..کارھايی را که از شمشير ساخته نيست ، می فريفتندکارھايی را که از شمشير ساخته نيست ، می فريفتند
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؛ رعايت قواعد درست ؛ رعايت قواعد درست   ٣٣فصل فصل 
نويسینويسی

پرھيز از جمله سازی طوالنی ٣-٣- ٣

   يکی از علل درازنويسی مربوط به ترجمه از انگليسی يکی از علل درازنويسی مربوط به ترجمه از انگليسی
..استاست

ھای کلمه زبان اين ھایدر کلمه زبان اين WHEREدر WHEN WHOWHERE WHEN WHO  WHERE , WHEN, WHO WHERE , WHEN, WHOدر اين زبان  کلمه ھای در اين زبان  کلمه ھای 
WHOM , WHICH , WHAT , THAT WHOM , WHICH , WHAT , THAT    به عنوان به عنوان

فا فال شش””کک““ل ..ترجمه می شود ترجمه می شود ””کهکه““موصول ، در فارسی بهموصول ، در فارسی به
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ل لف ي٣٣ف ن ت د اعد ق عايت ي؛ ن ت د اعد ق عايت ؛ ؛ رعايت قواعد درست نويسی؛ رعايت قواعد درست نويسی٣٣فصلفصل
”است “ پرھيز از تکرار  ٣-٣- ۴

 به عنوان رابطه در جمالت اسمی بايد به عنوان رابطه در جمالت اسمی بايد ” ” است است “ “ از تکرار از تکرار
گ گگ دوری کرد و بايد از رابطه ھای ديگر بھره گرفت و يا به دوری کرد و بايد از رابطه ھای ديگر بھره گرفت و يا به گ

..جای جمله ھای اسمی ، از جمله ھای فعلی استفاده نمودجای جمله ھای اسمی ، از جمله ھای فعلی استفاده نمود و ی ز وی ی ز ی
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ل لف ي٣٣ف ن ت د اعد ق عايت ي؛ ن ت د اعد ق عايت ؛ ؛ رعايت قواعد درست نويسی؛ رعايت قواعد درست نويسی٣٣فصلفصل
برخی کاربردھای غلط ٣-٣- ۵

   از اين کاربرد ھا بپرھيزيد از اين کاربرد ھا بپرھيزيد::
   : : بوالھوس ، بوالفضول بوالھوس ، بوالفضول..
::ھا اين امثال ماھيانه ، ھااليانه اين امثال ماھيانه ، اليانه ::ساليانه ، ماھيانه و امثال اين ھاساليانه ، ماھيانه و امثال اين ھا..
   : : ناھنجار ، نا ھنگام  و موارد مشابه ناھنجار ، نا ھنگام  و موارد مشابه..
   : : انا نيت ، مکتبيت وانا نيت ، مکتبيت و: : استعمال مصادر جعلی استعمال مصادر جعلی......

نگ:: ف ھا نگاژ ف ھا زا::اژ ته ال زاف ته ال ف ::فرماليته ، ويزا وفرماليته ، ويزا و: : واژه ھای فرنگیواژه ھای فرنگی......www*p
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نويس٣٣فصلفصل درست قواعد رعايت نويس؛ درست قواعد رعايت ؛ ؛ رعايت قواعد درست نويسی؛ رعايت قواعد درست نويسی٣٣فصل فصل 
چند توصيه ٣-٣- ۶

   آيين ، آيينه آيين ، آيينه : : به جای آئين و آئينه ، بنويسيد به جای آئين و آئينه ، بنويسيد..
   ِ بنويسيد بنويسيد ” ” ......علی رغم ، ان شاء هللا وعلی رغم ، ان شاء هللا و“ “ به جای عربی ِ به جای عربی : :

بخواھد خدا اگر ، رغم بخواھدبر خدا اگر ، رغم ..بر رغم ، اگر خدا بخواھدبر رغم ، اگر خدا بخواھدبر
   “ “ مرا مرا “ “ . . اين را ، تو را اين را ، تو را : : جدا نوشته می شود جدا نوشته می شود ” ” را را ” ”

ا ث اا ث . . استثناستاستثناستا
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نويس٣٣فصلفصل درست قواعد رعايت نويس؛ درست قواعد رعايت ؛ ؛ رعايت قواعد درست نويسی؛ رعايت قواعد درست نويسی٣٣فصل فصل 
چند توصيه ٣-٣- ۶

   “ “ در موارد ی که قيد است بايد جدا نوشته شود در موارد ی که قيد است بايد جدا نوشته شود ” ” ھيچ ھيچ  :  :
..ھيچ نگفت ھيچ نگفت       
““چه ، چهکه ، د””که ش م شته ن ل منف اره دھم ش م شته ن ل منف اره ؟::ھم ي گ ؟چه ي گ چه چه گويم ؟چه گويم ؟: : ھمواره منفصل نوشته می شودھمواره منفصل نوشته می شودکه ، چهکه ، چه  

چه کار کنم ؟چه کار کنم ؟
   “ “ می رود ، می گفت می رود ، می گفت : : را جدا بنويسيد را جدا بنويسيد ” ” می می..
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فارسی فارسینگارش نگارش فارسینگارش فارسینگارش

فصل چھارم فصل چھارم 
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بند۴۴فصلفصل بند؛ ))پاراگرافپاراگراف((؛ ))پاراگرافپاراگراف((؛ بند؛ بند۴۴فصل فصل 
ھدف کلی اين فصل

آشنايی با طرز درست پاراگراف بندیآشنايی با طرز درست پاراگراف بندی..
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بند۴۴فصلفصل بند؛ ))پاراگرافپاراگراف((؛ ر(( ب بلل ر رپ ر ))پ
ھدفھای رفتاری

 ضرورت رعايت جھات ادبی ، روانی و منطقی پاراگراف ضرورت رعايت جھات ادبی ، روانی و منطقی پاراگراف
..بندی را توضيح دھيد بندی را توضيح دھيد 

بنويسيد را بند مناسب بنويسيدتعريف را بند مناسب تعريف تعريف مناسب بند را بنويسيدتعريف مناسب بند را بنويسيد..
   در پاراگراف بندی يک متن مھارت بيابيد در پاراگراف بندی يک متن مھارت بيابيد..
  چگونگی دستورمند کردن پاراگراف بندی را شرح دھيدچگونگی دستورمند کردن پاراگراف بندی را شرح دھيد..
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بند۴۴فصلفصل بند؛ ))پاراگرافپاراگراف((؛ ))پاراگراف پاراگراف ((؛ بند؛ بند۴۴فصلفصل
جھات روانی ، ادبی و منطقی پاراگراف بندی ۴- ١

 از دو نظر ضروری است از دو نظر ضروری است ) ) بند بند ( ( رعايت پاراگراف بندی رعايت پاراگراف بندی::
 زيبايی ظاھر صفحه و تأثير نيک روانی موضوع زيبايی ظاھر صفحه و تأثير نيک روانی موضوع..
گفتار منطق از ی گفتارپير منطق از ی پير  پيروی از منطق گفتار پيروی از منطق گفتار..
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بند۴۴فصلفصل بند؛ ))پاراگرافپاراگراف((؛ ))پاراگراف پاراگراف ((؛ بند؛ بند۴۴فصلفصل
جھات روانی ، ادبی و منطقی پاراگراف بندی ۴- ١

 تعريف پاراگراف تعريف پاراگراف::
 “ “ گذرگاه انديشه نويسنده است که برای رسيدن به سرمنزل گذرگاه انديشه نويسنده است که برای رسيدن به سرمنزل

گذرد می آن از ناچار گذردبه می آن از ناچار . . به ناچار از آن می گذردبه ناچار از آن می گذردبه
 پاراگراف حکم توقف گاھی را دارد که ماندن در آن برای پاراگراف حکم توقف گاھی را دارد که ماندن در آن برای

ا ال ا اق ال ا ..تجديد قوا الزم استتجديد قوا الزم استق
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))پاراگرافپاراگراف((؛ بند؛ بند۴۴فصلفصل ))((
چگونگی دستورمند کردن پاراگراف بندی ۴-٢

  دستورمند کردن پاراگراف بندی  دستورمند کردن پاراگراف بندی::
 ھر جا انديشه تازه ای مرتبط با کل موضوع طرح شده پيش ھر جا انديشه تازه ای مرتبط با کل موضوع طرح شده پيش

کرد آغاز را ای تازه بند بايد ، کردآيد آغاز را ای تازه بند بايد ، ..آيد ، بايد بند تازه ای را آغاز کردآيد ، بايد بند تازه ای را آغاز کردآيد
 ، ھر جا توصيف يا مورد توصيف عوض می شود ، ھر جا توصيف يا مورد توصيف عوض می شود

ش ا ا اگ شا ا ا اگ ..پاراگراف بايد عوض شودپاراگراف بايد عوض شودا
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بند۴۴فصلفصل بند؛ ))پاراگرافپاراگراف((؛ ))پاراگراف پاراگراف ((؛ بند؛ بند۴۴فصلفصل
چگونگی دستورمند کردن پاراگراف بندی ۴- ٢

 در داستان و نمايشنامه ، وقتی ديالوگ ھا و سخن شخصيت ھا در داستان و نمايشنامه ، وقتی ديالوگ ھا و سخن شخصيت ھا
ش ا آ شش ا آ ..عوض شود ، بند جديدی آغاز می شودعوض شود ، بند جديدی آغاز می شودش

، يينبندھا ، تبصره ھای قوانين ، بخشنامه ھا ، آيين نامه ھا ،بندھا ، تبصره ھای قوانين ، بخشنامه ھا ، آيين نامه ھا ب ين و ی ر ب يينب ب ين و ی ر ب ب
..اعالميه ھا ، و نظاير ھر کدام ، در بند تازه ای آغاز می شوداعالميه ھا ، و نظاير ھر کدام ، در بند تازه ای آغاز می شود      
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فارسی فارسینگارش نگارش فارسینگارش فارسینگارش

فصل پنجم فصل پنجم 
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آن۵۵فصلفصل نگارش طرز و عدد آن؛ نگارش طرز و عدد ن  ؛ رش  رز  ن  و  رش  رز    و 
ھدف کلی اين فصل

نگارش درست اعداد در متن غير علمینگارش درست اعداد در متن غير علمی..
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ن؛ عدد و طرز نگارش آن؛ عدد و طرز نگارش آن۵۵فصلفصل رش رز نو رش رز و

ھدفھای رفتاری

 ، مواردی که اعداد به صورت حرف يا رقم نوشته می شود ، مواردی که اعداد به صورت حرف يا رقم نوشته می شود
..ذکر کنيد ذکر کنيد       
تشخيص شده ارائه ھای نه نم بين از را ت در ارد تشخيصم شده ارائه ھای نه نم بين از را ت در ارد م موارد درست را از بين نمونه ھای ارائه شده تشخيصموارد درست را از بين نمونه ھای ارائه شده تشخيص

..دھيددھيد
 در نگارش درست اعداد ، مھارت پيدا کنيد در نگارش درست اعداد ، مھارت پيدا کنيد..
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آن۵۵فصلفصل نگارش طرز و عدد آن؛ نگارش طرز و عدد ؛ نلل رش  رز  ن  و  رش  رز    و 
عدد نويسی در غير از متنھای علمی ۵-١- ١

 نمی آيد ، با حروف نمی آيد ، با حروف ” ” و و “ “ اعدادی که در وسط اجزای آن اعدادی که در وسط اجزای آن
......يازده ، بيست ويازده ، بيست و::نوشته می شودنوشته می شود

آن بخش دو وسط در که ترکيبی آنعددھای بخش دو وسط در که ترکيبی قرارقرار””وو““عددھای قرار        قرار          ووعددھای ترکيبی که در وسط دو بخش آنعددھای ترکيبی که در وسط دو بخش آن
..  ۵۴٩۵۴٩، ،   ١٣٧١٣٧، ،   ٢٢٢٢: : می گيرد با رقم نوشته می شود می گيرد با رقم نوشته می شود 
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آن۵۵فصلفصل نگارش طرز و عدد آن؛ نگارش طرز و عدد ؛ ؛ عدد و طرز نگارش آن؛ عدد و طرز نگارش آن۵۵فصلفصل
عدد نويسی در غير از متنھای علمی ۵-١- ١

 عددی که در  آغاز جمله واقع شده باشد ، با حروف و بقيه عددی که در  آغاز جمله واقع شده باشد ، با حروف و بقيه
  ٣٣ھشت کتاب وھشت کتاب و::اعداد جمله با رقم نوشته  می شود ماننداعداد جمله با رقم نوشته  می شود مانند

..دفتر خريدمدفتر خريدم١۴١۴قلمقلم ممم ر مر ر ر
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ل لف آن۵۵ف ش نگا ز ط عدد آن؛ ش نگا ز ط عدد ؛ ؛ عدد و طرز نگارش آن؛ عدد و طرز نگارش آن۵۵فصلفصل
 عددھايی که با حروف نوشته می شود ۵-١- ٢

 شماره راه ھا ، خيابان ھا ، کوچه ھا به صورت عدد شماره راه ھا ، خيابان ھا ، کوچه ھا به صورت عدد
..خيابان سوم خيابان سوم ::ترتيبی و با حروف نوشته می شودترتيبی و با حروف نوشته می شود

عدد توان می ، تصرف و دخل نيز و اشتباه از منع عددجھت توان می ، تصرف و دخل نيز و اشتباه از منع جھت جھت منع از اشتباه و نيز دخل و تصرف ، می توان عددجھت منع از اشتباه و نيز دخل و تصرف ، می توان عدد
......را با حروف نوشت مانند تاريخ چک ھا ، سفته ھا ورا با حروف نوشت مانند تاريخ چک ھا ، سفته ھا و
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ل لف آن۵۵ف ش نگا ز ط عدد آن؛ ش نگا ز ط عدد ؛ ؛ عدد و طرز نگارش آن؛ عدد و طرز نگارش آن۵۵فصلفصل
عددھايی که با حروف نوشته می شود ۵-١- ٢

 عددھای ترتيبی نظير پانزدھم ، يکم ، نوزدھم ، نيز قرن ھا عددھای ترتيبی نظير پانزدھم ، يکم ، نوزدھم ، نيز قرن ھا
قرن بيستم ، سده سوم با حروف قرن بيستم ، سده سوم با حروف ::و سده ھا و دھه ھا مانندو سده ھا و دھه ھا مانند

شود می شودنوشته می نوشته ..نوشته می شودنوشته می شود    
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آن۵۵فصلفصل نگارش طرز و عدد آن؛ نگارش طرز و عدد ؛ ؛ عدد و طرز نگارش آن؛ عدد و طرز نگارش آن۵۵فصلفصل
عددھايی که با رقم نشان داده می شود ۵-١- ٣

، شماره شناسنامه ، تاريخ تولد ، صفحه کتاب ، شماره تلفن ،شماره شناسنامه ، تاريخ تولد ، صفحه کتاب ، شماره تلفن
......منزل ومنزل و      
اختمان ک بل اختمان اختمانشماره ک بل اختمان ک::شماره کبل ١٠١٠بل ١٠١٠بلوکبلوک::شماره ساختمان و بلوک ساختمانیشماره ساختمان و بلوک ساختمانی  ..
 ٢۵٢۵، ص ، ص   ١٢١٢ج ج : : شماره دارای نشانه اختصاری شماره دارای نشانه اختصاری   ، ،cc cc   ٢٢..
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ل لف آ۵۵ف ش نگا ز ط آ؛ ش نگا ز ط ؛ ؛ عدد و طرز نگارش آن؛ عدد و طرز نگارش آن۵۵فصلفصل شيوه نوشتن بعضی ديگر از اعداد ۵-١- ۴

 شماره ھای تابع بدون فاصله و نشانه نوشته می شود شماره ھای تابع بدون فاصله و نشانه نوشته می شود::
..  ٢۴۶٨٢١٢۴۶٨٢١چک شمارۀ چک شمارۀ       
شته ن چپ به ت را از ترتيب به ت ف لد ت شتهتاريخ ن چپ به ت را از ترتيب به ت ف لد ت تاريخ      تاريخ تولد و فوت به ترتيب از راست به چپ نوشته     تاريخ تولد و فوت به ترتيب از راست به چپ نوشته

. ) . ) ق ق . . ھـ ھـ   ۴١١۴١١––٣٢٩٣٢٩( ( فردوسی فردوسی :  :  می شود می شود 
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ل لف آ۵۵ف ش نگا ز ط آ؛ ش نگا ز ط ؛ ؛ عدد و طرز نگارش آن؛ عدد و طرز نگارش آن۵۵فصلفصل
شيوه نوشتن بعضی ديگر از اعداد ۵-١- ۴

 برای نشان دادن شماره ھای متوالی ، شمارۀ آغاز در سمت برای نشان دادن شماره ھای متوالی ، شمارۀ آغاز در سمت
راست و شمارۀ آخر پس از خط فاصله و در سمت چپراست و شمارۀ آخر پس از خط فاصله و در سمت چپ

..٣۶٣۶--٢۵٢۵کتاب از کوچۀ رندان ، صکتاب از کوچۀ رندان ، ص::نوشته می شودنوشته می شود و ی وو ی رو وچ رز وچ ز
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فارسی فارسینگارش نگارش فارسینگارش فارسینگارش

فصل ششم فصل ششم 
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؛ مراحل نگارش؛ مراحل نگارش۶۶فصلفصل
ھدف کلی اين فصل

تعريف نگارش درست ، محکم و مفيد معنیتعريف نگارش درست ، محکم و مفيد معنی..
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ل لف ش۶۶ف نگا ل ا ش؛ نگا ل ا ؛   ؛ مراحل نگارش؛ مراحل نگارش۶۶فصلفصل
کليات ۶- ١

 مراحل نگارش عبارتند از مراحل نگارش عبارتند از::
ھدف ھدفتعيين تعيين تعيين ھدفتعيين ھدف..
انتخاب موضوعانتخاب موضوع..
مطالب ری گردآ تحقيق ، مطالبمطالعه ری گردآ تحقيق ، مطالعه مطالعه ، تحقيق و گردآوری مطالبمطالعه ، تحقيق و گردآوری مطالب..
تھيۀ طرح و تنظيم موضوع سخنتھيۀ طرح و تنظيم موضوع سخن..
معان بيان شيوۀ و معاننگارش بيان شيوۀ و نگارش نگارش و شيوۀ بيان معانینگارش و شيوۀ بيان معانی..
وحدت موضوعوحدت موضوع..
نويس نويسساده ساده ساده نويسیساده نويسی..
آرايش کالمآرايش کالم..
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نگارش۶۶فصلفصل مراحل نگارش؛ مراحل ؛ ؛ مراحل نگارش؛ مراحل نگارش۶۶فصلفصل
تعيين ھدف ۶- ١- ١

 ھدف ھای نگارش عبارتند از ھدف ھای نگارش عبارتند از::
اشاعۀ دانش ، ھنر و آگاھیاشاعۀ دانش ، ھنر و آگاھی..
نده ي ن که مرد شادی غ در ديگران کردن ندهھي ي ن که مرد شادی غ در ديگران کردن ھي سھيم کردن ديگران در غم و شادی مردم که نويسندهسھيم کردن ديگران در غم و شادی مردم که نويسنده

..عضوی از آنان استعضوی از آنان است
اصالح و بھبود جامعه از طريق آموزش ھای الزماصالح و بھبود جامعه از طريق آموزش ھای الزم..
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نگارش۶۶فصلفصل مراحل نگارش؛ مراحل ؛ ؛ مراحل نگارش؛ مراحل نگارش۶۶فصلفصل
تعيين ھدف ۶- ١- ١

طرح سؤال ھای حاصل از زيستن و فکر کردنطرح سؤال ھای حاصل از زيستن و فکر کردن..
تعميق تفکر و وسعت بخشيدن به طرز ديدتعميق تفکر و وسعت بخشيدن به طرز ديد..
ان ان ابط ر حيات در انتعمق ان ابط ر حيات در تعمق تعمق در حيات و روابط انسانیتعمق در حيات و روابط انسانی..
تعيين ھويت برای انسانتعيين ھويت برای انسان..
کاوش و جستجو در مظاھر حياتکاوش و جستجو در مظاھر حيات..
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ل لف ش۶۶ف نگا ل ا ش؛ نگا ل ا ؛ ؛ مراحل نگارش؛ مراحل نگارش۶۶فصلفصل
انتخاب موضوع ۶-١- ٢

 موضوع مسأله ای است در حوزۀ تحقيق که خود را بر موضوع مسأله ای است در حوزۀ تحقيق که خود را بر
..نويسنده تحميل می کند نويسنده تحميل می کند 

پديد آگاھی با متناسب و تجربه ، مطالعه طول در پديدموضوع آگاھی با متناسب و تجربه ، مطالعه طول در موضوع  موضوع در طول مطالعه ، تجربه و متناسب با آگاھی پديد موضوع در طول مطالعه ، تجربه و متناسب با آگاھی پديد
..می آيد و به دليل پيچيده بودن نياز به وارسی داردمی آيد و به دليل پيچيده بودن نياز به وارسی دارد
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ل لف ش۶۶ف نگا ل ا ش؛ نگا ل ا ؛ ؛ مراحل نگارش؛ مراحل نگارش۶۶فصلفصل
انتخاب موضوع ۶-١- ٢

 موضوع موضوع “ “ کسب مزايايی برای انتخاب کسب مزايايی برای انتخاب””::
کنجکاوی در جھان ، متون ، افکار و انديشه ھاکنجکاوی در جھان ، متون ، افکار و انديشه ھا..
ع ض م با ب منا ؤاالت عطرح ض م با ب منا ؤاالت طرح طرح سؤاالت مناسب با موضوعطرح سؤاالت مناسب با موضوع..
حذف سؤاالت زايدحذف سؤاالت زايد..
آگاھی نسبت به ابھام و پيچيدگیآگاھی نسبت به ابھام و پيچيدگی..

ع ض ن دن عن ض ن دن ن نو بودن نسبی موضوعنو بودن نسبی موضوع..www*p
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نگارش۶۶فصلفصل مراحل نگارش؛ مراحل ؛ رشلل ل  ر رش  ل  ر  
مطالعه ، تحقيق و گردآوری مطالب ۶-١- ٣

 قدم اول در تحقيق ، مطالعۀ آثار پيشينيان است و در واقع قدم اول در تحقيق ، مطالعۀ آثار پيشينيان است و در واقع
..جستجو را از بنياد بايد آغاز کردجستجو را از بنياد بايد آغاز کرد      
، علم مجالت ھا دايرةالمعارف به مراجعه بعد ،مرحلۀ علم مجالت ھا دايرةالمعارف به مراجعه بعد مرحلۀ ، مرحلۀ بعد مراجعه به دايرةالمعارف ھا و مجالت علمی ،مرحلۀ بعد مراجعه به دايرةالمعارف ھا و مجالت علمی
..متناسب با موضوع استمتناسب با موضوع است      
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نگارش۶۶فصلفصل مراحل نگارش؛ مراحل ؛ ؛ مراحل نگارش؛ مراحل نگارش۶۶فصلفصل
مطالعه ، تحقيق و گردآوری مطالب ۶-١- ٣

گردآوری منابع ھر تحقيق شامل دو مرحله استگردآوری منابع ھر تحقيق شامل دو مرحله است::
 جمع آوری آثار مرتبط با موضوع جمع آوری آثار مرتبط با موضوع ( ( مرحلۀ سند گزينی مرحلۀ سند گزينی.(.(
ناد ا گزين به نادمرحلۀ ا گزين به ترين((مرحلۀ دقيق ترين علم ترينانتخاب دقيق ترين علم انتخاب  انتخاب علمی ترين و دقيق ترينانتخاب علمی ترين و دقيق ترين((مرحلۀ به گزينی اسناد مرحلۀ به گزينی اسناد
). ). اثر اثر       
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نگارش۶۶فصلفصل مراحل نگارش؛ مراحل ؛ رشلل ل  را رش؛  ل  را ؛ 
تھيۀ طرح و تنظيم موضوع سخن ۶-١- ۴

 طرح ، شبيه به خطوطی است که نقاش روی بوم نقاشی طرح ، شبيه به خطوطی است که نقاش روی بوم نقاشی
. . می کشد می کشد       
دارد الز طرح ، د خ ب تنا به ع ض م داردھر الز طرح ، د خ ب تنا به ع ض م ھر  ھر موضوعی به تناسب خود ، طرحی الزم دارد ھر موضوعی به تناسب خود ، طرحی الزم دارد   .   .
ھر موضوعی بايد به شکل يک پديده تجزيه و تحليل شودھر موضوعی بايد به شکل يک پديده تجزيه و تحليل شود . .
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نگارش۶۶فصلفصل مراحل نگارش؛ مراحل ؛ ؛ مراحل نگارش؛ مراحل نگارش۶۶فصلفصل
نگارش و شيوه بيان معانی ۶-١- ۵•

 مقصود از شيوۀ بيان معانی ، مجموعۀ قواعد رعايت موارد مقصود از شيوۀ بيان معانی ، مجموعۀ قواعد رعايت موارد
..سبکی ، لحن و نوع نگارش استسبکی ، لحن و نوع نگارش استگگ

تلفيق قدرت ، آن دقيق مطالعۀ ، موضوع به کامل تلفيقاحاطۀ قدرت ، آن دقيق مطالعۀ ، موضوع به کامل احاطۀ احاطۀ کامل به موضوع ، مطالعۀ دقيق آن ، قدرت تلفيقاحاطۀ کامل به موضوع ، مطالعۀ دقيق آن ، قدرت تلفيق
.  .  به انتقال مطلب کمک می کندبه انتقال مطلب کمک می کند... ... اطالعات واطالعات و
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نگارش۶۶فصلفصل مراحل نگارش؛ مراحل ؛ ؛ مراحل نگارش؛ مراحل نگارش۶۶فصلفصل
وحدت موضوع ۶-١- ۶

    رعايت وحدت موضوع ، در تفھيم صحيح مطلب کمک    رعايت وحدت موضوع ، در تفھيم صحيح مطلب کمک
..می کندمی کند

موضوع وحدت تا کند می کمک ما به علّيت اصل موضوعرعايت وحدت تا کند می کمک ما به علّيت اصل رعايت  رعايت اصل عليت به ما کمک می کند تا وحدت موضوع رعايت اصل عليت به ما کمک می کند تا وحدت موضوع
..را حفظ کنيم چون ما را از زياده گويی برحذر می داردرا حفظ کنيم چون ما را از زياده گويی برحذر می دارد
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نگارش۶۶فصلفصل مراحل نگارش؛ مراحل ؛ ؛ مراحل نگارش؛ مراحل نگارش۶۶فصلفصل
ساده نويسی ۶-١- ٧

 ساده نويسی را بايد در برابر پيچيده نويسی به کار برد ساده نويسی را بايد در برابر پيچيده نويسی به کار برد..
 پيچيده نوشتن از دو علت ناشی می شود پيچيده نوشتن از دو علت ناشی می شود  :  :
ع ض م به کاف لط ت احاطه ععد ض م به کاف لط ت احاطه عد عدم احاطه و تسلط کافی به موضوععدم احاطه و تسلط کافی به موضوع..
 استعمال واژگان مرده و انتخاب سبکی مغلق و پيچيده استعمال واژگان مرده و انتخاب سبکی مغلق و پيچيده..
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نگارش۶۶فصلفصل مراحل نگارش؛ مراحل ؛ ؛ مراحل نگارش؛ مراحل نگارش۶۶فصلفصل
ساده نويسی ۶-١- ٧

مواردی که نوشته را از حد ساده نويسی خارج می کندمواردی که نوشته را از حد ساده نويسی خارج می کند::
 افراط و تفريط در وابستگی به واژگان فارسی سره ، عربی افراط و تفريط در وابستگی به واژگان فارسی سره ، عربی

غربی غربیو ..و غربیو غربیو
 عدم رعايت ساختار نحوی زبان فارسی عدم رعايت ساختار نحوی زبان فارسی..
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نگارش۶۶فصلفصل مراحل نگارش؛ مراحل ؛ ؛ مراحل نگارش؛ مراحل نگارش۶۶فصلفصل
آرايش کالم ۶-١- ٨

آرايش کالم يعنی؛آرايش کالم يعنی؛
انتخاب واژگان صحيح و متناسب با موضوعانتخاب واژگان صحيح و متناسب با موضوع..
ده بيھ مترادفات دهحذف بيھ مترادفات حذف حذف مترادفات بيھودهحذف مترادفات بيھوده..
انتخاب دقيق اصطالحاتانتخاب دقيق اصطالحات..
پرھيز از تکرار رابطه ھا و افعال نزديک به ھمپرھيز از تکرار رابطه ھا و افعال نزديک به ھم..

ف ه ال ت ا از ز فھ ه ال ت ا از ز ھ پرھيز از استعمال وجه وصفیپرھيز از استعمال وجه وصفی..www*p
nu
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فارسی فارسینگارش نگارش فارسینگارش فارسینگارش

فصل ھفتم فصل ھفتم 
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سبک٧٧فصلفصل ديدگاه از نثر سبک؛ ديدگاه از نثر ؛ ؛ نثر از ديدگاه سبک؛ نثر از ديدگاه سبک٧٧فصلفصل
ھدف کلی اين فصل

آشنايی با سبک و شيوه بيان و طرز نگارشآشنايی با سبک و شيوه بيان و طرز نگارش..
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سبک٧٧فصلفصل ديدگاه از نثر سبک؛ ديدگاه از نثر ؛ بلل ي  ز  ر  ب  ي  ز  ر   
معنی لغوی سبک و ستيل از ديدگاھھای گوناگون ٧- ١

سبک در لغت به معنی گداختن و ريختن زر و نقره استسبک در لغت به معنی گداختن و ريختن زر و نقره است..
 ادبا، سبک را مجازاً به معنی طرز خاصی از نظم يا نثر ادبا، سبک را مجازاً به معنی طرز خاصی از نظم يا نثر

برابر در را آن و اند کرده برابراستعمال در را آن و اند کرده اندStyleStyleاستعمال اندنھاده نھاده ..نھاده اندنھاده اندStyleStyleاستعمال کرده اند و آن را در برابراستعمال کرده اند و آن را در برابر
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؛ نثر از ديدگاه سبک؛ نثر از ديدگاه سبک  ٧٧فصل فصل 
معنی لغوی سبک و ستيل از ديدگاھھای گوناگون ٧- ١

 “ “ يونانی مأخوذ است يونانی مأخوذ است ” ” ستيلوس ستيلوس “ “ در غرب از لغت در غرب از لغت ” ” ستيل ستيل
..به معنی ستونبه معنی ستون

امتيازی وجوه و مشخصات لحاظ از ستيل ، ادب عرف امتيازیدر وجوه و مشخصات لحاظ از ستيل ، ادب عرف در  در عرف ادب ، ستيل از لحاظ مشخصات و وجوه امتيازی در عرف ادب ، ستيل از لحاظ مشخصات و وجوه امتيازی
..که نسبت به ھنرھای زيبای مشابه دارد ، مطالعه می شودکه نسبت به ھنرھای زيبای مشابه دارد ، مطالعه می شود
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؛ نثر از ديدگاه سبک؛ نثر از ديدگاه سبک  ٧٧فصل فصل 
معنی لغوی سبک و ستيل از ديدگاھھای گوناگون ٧- ١

 “ “ ستيلوس ستيلوس ” ”StilusStilus   در زبان يونانی به آلتی فلزی يا چوبی در زبان يونانی به آلتی فلزی يا چوبی
اطالق می شده که در روزگاران قديم حروف و کلمات را اطالق می شده که در روزگاران قديم حروف و کلمات را گگ

..به وسيلۀ آن بر روی الواح مومی نقش می کرده اندبه وسيلۀ آن بر روی الواح مومی نقش می کرده اند ر ی ی و ح و رو ر رو ی ی و ح و رو ر و
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؛ نثر از ديدگاه سبک؛ نثر از ديدگاه سبک  ٧٧فصل فصل 

معنی لغوی سبک و ستيل از ديدگاه ھای گوناگون ٧- ١

 سبک در ادبيات ؛ روش خاص ادراک و بيان افکار به سبک در ادبيات ؛ روش خاص ادراک و بيان افکار به
..وسيلۀ ترکيب کلمات و انتخاب الفاظ و تعبير استوسيلۀ ترکيب کلمات و انتخاب الفاظ و تعبير است

که جھان در ادراک نوع يک ادبی تحقق ؛ عام معنی کهدر جھان در ادراک نوع يک ادبی تحقق ؛ عام معنی در در معنی عام ؛ تحقق ادبی يک نوع ادراک در جھان کهدر معنی عام ؛ تحقق ادبی يک نوع ادراک در جھان که
..خصايص اصلی محصول خويش را مشخص می سازد خصايص اصلی محصول خويش را مشخص می سازد 
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؛ نثر از ديدگاه سبک؛ نثر از ديدگاه سبک  ٧٧فصل فصل 
معنی لغوی سبک و ستيل از ديدگاه ھای گوناگون ٧- ١

سبک دارای در موضوع استسبک دارای در موضوع است::
فکر يا معنیفکر يا معنی..
رت ص يا رتشکل ص يا شکل شکل يا صورتشکل يا صورت..
به اندازۀ به اندازۀ “ “ ::می گويد می گويد ” ” ارسطو ارسطو “ “ . . سبک ، انواع ادبی نيستسبک ، انواع ادبی نيست

”  ”  ..انواع مختلف ادبی ، سبک ھای گوناگون وجود داردانواع مختلف ادبی ، سبک ھای گوناگون وجود دارد
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؛ نثر از ديدگاه سبک؛ نثر از ديدگاه سبک٧٧فصلفصل
معنی لغوی سبک و ستيل از ديدگاه ھای گوناگون ٧- ١

 خطابۀ بوفن خطابۀ بوفن ” ” سبک سبک “ “ از معروف ترين بحث ھا راجع به از معروف ترين بحث ھا راجع به
::است که می گويداست که می گويدگگ

آيد می پديد مردم انديشۀ در که است نظمی آيدسبک می پديد مردم انديشۀ در که است نظمی سبک سبک نظمی است که در انديشۀ مردم پديد می آيدسبک نظمی است که در انديشۀ مردم پديد می آيد..
آن چه سبک را فاخر می کند ، انديشۀ فاخر استآن چه سبک را فاخر می کند ، انديشۀ فاخر است  .  .

www*p
nu

eb
*co

m



؛ نثر از ديدگاه سبک؛ نثر از ديدگاه سبک  ٧٧فصل فصل 
طبقه بندی سبک نثر فارسی ٧- ٢

سبک در آثار قدما سه نوع استسبک در آثار قدما سه نوع است::
سبک ساده که سبکی روشن استسبک ساده که سبکی روشن است..
ت ا آميز مبالغه بک که بلند تبک ا آميز مبالغه بک که بلند بک سبک بلند که سبکی مبالغه آميز استسبک بلند که سبکی مبالغه آميز است..
سبک معتدل که حد وسط بين سبک ساده و عالی استسبک معتدل که حد وسط بين سبک ساده و عالی است..
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سبک٧٧فصلفصل ديدگاه از نثر سبک؛ ديدگاه از نثر ؛ بلل ي  ز  ر  ب  ي  ز  ر   
طبقه بندی سبک نثر فارسی ٧- ٢

نثر فارسی به سه سبک تقسيم شده استنثر فارسی به سه سبک تقسيم شده است::
 نثر مرسل نثر مرسل
ن ز م ننثر ز م نثر نثر موزوننثر موزون
 نثر مصنوع ادبی نثر مصنوع ادبی
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سبک٧٧فصلفصل ديدگاه از نثر سبک؛ ديدگاه از نثر ؛ بلل ي  ز  ر  ب  ي  ز  ر   
نثر مرسل ٧-٢- ١

 نثر مرسل از صنايع لفظی و معنوی ادبی و وزن و نثر مرسل از صنايع لفظی و معنوی ادبی و وزن و
..متعلقات آن خالی استمتعلقات آن خالی است

است شعر مقابل استنقطۀ شعر مقابل نقطۀ نقطۀ مقابل شعر استنقطۀ مقابل شعر است..
مبتنی است بر شيوۀ زبان گفتگومبتنی است بر شيوۀ زبان گفتگو..
سادگی و صراحت داردسادگی و صراحت دارد..
ھ پنجم و چھارم قرن ھدر پنجم و چھارم قرن داشتدر داشترواج رواج رواج داشترواج داشت..در قرن چھارم و پنجم ھـدر قرن چھارم و پنجم ھـ..www*p
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سبک٧٧فصلفصل ديدگاه از نثر سبک؛ ديدگاه از نثر ؛ بل ل  ي  ز  ر  ب  ي  ز  ر   
نثر موزون ٧-٢- ٢

 نثر موزون نوعی از نثر آھنگين است که در آن کالم به نثر موزون نوعی از نثر آھنگين است که در آن کالم به
..بندھای کوتاه چند ھجايی متساوی تقسيم می گرددبندھای کوتاه چند ھجايی متساوی تقسيم می گرددگگ

است ھجايی شعر استدنبالۀ ھجايی شعر دنبالۀ دنبالۀ شعر ھجايی استدنبالۀ شعر ھجايی است..
و ابوسعيد ابوالخير بدين شيوه استو ابوسعيد ابوالخير بدين شيوه است... ... سخنان خواجه عبداسخنان خواجه عبدا..
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سبک٧٧فصلفصل ديدگاه از نثر سبک؛ ديدگاه از نثر ؛ ؛ نثر از ديدگاه سبک؛ نثر از ديدگاه سبک٧٧فصل فصل 
نثر مصنوع ادبی ٧-٢- ٣

 نثر مصنوع ، آراسته و مزين به صنايع مختلف لفظی و نثر مصنوع ، آراسته و مزين به صنايع مختلف لفظی و
..معنوی استمعنوی است

آن ھای آنويژگی ھای ::ويژگی ويژگی ھای آنويژگی ھای آن::
 اطناب اطناب
 شواھد از امثال و اشعار فارسی و عربی شواھد از امثال و اشعار فارسی و عربی
مختلف علوم اصطالحات بردن کار مختلفبه علوم اصطالحات بردن کار به به کار بردن اصطالحات علوم مختلفبه کار بردن اصطالحات علوم مختلف
 استناد به آيات و احاديث استناد به آيات و احاديث
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سبک٧٧فصلفصل ديدگاه از نثر سبک؛ ديدگاه از نثر ؛ ؛ نثر از ديدگاه سبک؛ نثر از ديدگاه سبک٧٧فصلفصل
سبک به مفھوم جديد ٧-٢- ۴

در بررسی ھای سبکی ، سبک نويسندگان از جھات ؛در بررسی ھای سبکی ، سبک نويسندگان از جھات ؛
نگرش نگرشنوع نوع نوع نگرشنوع نگرش
 جھان بينی جھان بينی
 درونمايه ھای آثار درونمايه ھای آثار
ع ن عاختارھای ن اختارھای ساختارھای نوعیساختارھای نوعی
 زيباشناسی و فکری زيباشناسی و فکری

بنابراين الزم است آگاھی ھايی درباره بنابراين الزم است آگاھی ھايی درباره . . معين می شود معين می شود       
باشيم داشته غرب در سبک بندی باشيمطبقه داشته غرب در سبک بندی ..طبقه بندی سبک در غرب داشته باشيمطبقه بندی سبک در غرب داشته باشيمطبقه
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سبک٧٧فصلفصل ديدگاه از نثر سبک؛ ديدگاه از نثر ؛ ؛ نثر از ديدگاه سبک؛ نثر از ديدگاه سبک٧٧فصلفصل
سبک خوب ٧- ٣

 وضوح ، رسايی ، ساختمان وضوح ، رسايی ، ساختمان : : سبک خوب عبارت است از سبک خوب عبارت است از
..نحوی منظمنحوی منظم

است دخيل خوب سبک موضوع در زيباشناسی استمالحظات دخيل خوب سبک موضوع در زيباشناسی مالحظات مالحظات زيباشناسی در موضوع سبک خوب دخيل استمالحظات زيباشناسی در موضوع سبک خوب دخيل است . .
 “ “ پس بايد پس بايد . . ””سبک ؛ يعنی خود نويسنده سبک ؛ يعنی خود نويسنده “ “ : : می گويد می گويد ” ” بوفن بوفن

ا ا اا ا ..نويسنده خود را بيازمايدنويسنده خود را بيازمايدا
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فارسی فارسینگارش ینگارش ر یرش  ر رش 

فصل ھشتم فصل ھشتم 
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نثر٨٨فصلفصل انواع نثر؛ انواع ؛ رلل واع  ر؛ ا واع  ؛ ا
ھدف کلی اين فصل

 آشنايی با انواع نثر و شيوه نگارش ھر يک آشنايی با انواع نثر و شيوه نگارش ھر يک..
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ل لف نث٨٨ف اع ان نث؛ اع ان ؛ ؛ انواع نثر؛ انواع نثر٨٨فصلفصل
نثر توصيفی ٨- ١

 “ “ نثر تشريحی نثر تشريحی ” ”::
 نوشته ای است که درآن احساس و عاطفه نقشی ندارد ؛ نوشته ای است که درآن احساس و عاطفه نقشی ندارد ؛

است نويسنده تجربۀ حاصل استبلکه نويسنده تجربۀ حاصل ..بلکه حاصل تجربۀ نويسنده استبلکه حاصل تجربۀ نويسنده استبلکه
 “ “ نثر توصيفی نثر توصيفی ” ”::
 نوشته ای است که احساسات و عواطف نويسنده در آن نوشته ای است که احساسات و عواطف نويسنده در آن

است استدخيل ..دخيل www*p.  .  يل يل 
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نثر٨٨فصلفصل انواع نثر؛ انواع ؛ ؛ انواع نثر؛ انواع نثر٨٨فصلفصل
نثر توصيفی ٨- ١

 تخيل و توصيف تخيل و توصيف::
 توصيف می تواند ھم در قالب داستان و نمايشنامه باشد و توصيف می تواند ھم در قالب داستان و نمايشنامه باشد و

مقاله شبه يا ادبی قطعۀ قالب در مقالهھم شبه يا ادبی قطعۀ قالب در ..ھم در قالب قطعۀ ادبی يا شبه مقالهھم در قالب قطعۀ ادبی يا شبه مقالهھم
 در ھر دو قالب ، قدرت تخيل بسيار ضروری است در ھر دو قالب ، قدرت تخيل بسيار ضروری است..
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نثر٨٨فصلفصل انواع نثر؛ انواع ؛ ؛ انواع نثر؛ انواع نثر٨٨فصلفصل
نثر اثباتی ٨- ٢

 نثر اثباتی در مقابل نثر توصيفی است نثر اثباتی در مقابل نثر توصيفی است..
مقاالت علمی ، تحقيقی و اجتماعی ، جزء نثرھای اثباتی اندمقاالت علمی ، تحقيقی و اجتماعی ، جزء نثرھای اثباتی اند..
ت ا ايل م با عاطف رد برخ از شدن ر د ، آن تيژگ ا ايل م با عاطف رد برخ از شدن ر د ، آن يژگ ويژگی آن ، دور شدن از برخورد عاطفی با مسايل استويژگی آن ، دور شدن از برخورد عاطفی با مسايل است..
ذوق ، احساس و عاطفه در آن نقش حياتی نداردذوق ، احساس و عاطفه در آن نقش حياتی ندارد . .
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نثر٨٨فصلفصل انواع نثر؛ انواع ؛ ؛ انواع نثر؛ انواع نثر٨٨فصلفصل

ا آ ک آثا ا قال ا أل اا آ ک آثا ا قال ا أل ا

نثر اثباتی ٨- ٢

تمام تأليف ھا ، مقاله ھا و آثاری که در آن ھا موضوعتمام تأليف ھا ، مقاله ھا و آثاری که در آن ھا موضوع
..علمی طرح شده است ، جزء نثر اثباتی اندعلمی طرح شده است ، جزء نثر اثباتی اند

 نثرھای اثباتی در علوم نثرھای اثباتی در علوم::
تاريختاريخ تاريختاريخ
 فلسفه فلسفه

ا ااف اف جغرافياجغرافيا
 ییجامعه شناسی جامعه شناسی
 روانشناسی روانشناسی

د دا د دن دا د ن ..نمود داردنمود دارد        
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فارس فارسنگارش نگارش فارسینگارش فارسینگارش

فصل نھم فصل نھم 
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نويسی٩٩فصلفصل مقاله نويسی؛ مقاله ی؛ وي ی   وي   
ھدف کلی اين فصل

آشنايی با نحوۀ تھيه و تدوين مقاله علمیآشنايی با نحوۀ تھيه و تدوين مقاله علمی..
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نويس٩٩فصلفصل مقاله نويس؛ مقاله ؛ ؛ مقاله نويسی؛ مقاله نويسی٩٩فصلفصل
کليات ٩- ١

 “ “ در ذيل مقاله می نويسد در ذيل مقاله می نويسد ” ” دھخدا دھخدا::
 يک مطلب نوشته در روزنامه ، يا نوشته ای که دربارۀ يک مطلب نوشته در روزنامه ، يا نوشته ای که دربارۀ

کنند چاپ مجله يا روزنامه در و نويسند خاص کنندموضوعی چاپ مجله يا روزنامه در و نويسند خاص ..موضوعی خاص نويسند و در روزنامه يا مجله چاپ کنندموضوعی خاص نويسند و در روزنامه يا مجله چاپ کنندموضوعی
مقاالت علمی در مجالت تخصصی چاپ می شودمقاالت علمی در مجالت تخصصی چاپ می شود..
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نويس٩٩فصلفصل مقاله نويس؛ مقاله ؛ ؛ مقاله نويسی؛ مقاله نويسی٩٩فصلفصل
مقالۀ تحقيقی ٩- ٢

   تعريف پژوھش تعريف پژوھش::
 عبارت از تالشی است برای کشف حقيقتی که تا کنون عبارت از تالشی است برای کشف حقيقتی که تا کنون

و ابھام با که است حقيقتی گسترش و بسط يا ، نبوده ومعلوم ابھام با که است حقيقتی گسترش و بسط يا ، نبوده معلوم نبوده ، يا بسط و گسترش حقيقتی است که با ابھام و معلوم نبوده ، يا بسط و گسترش حقيقتی است که با ابھام و معلوم
..کج فھمی ھمراه بوده استکج فھمی ھمراه بوده است

ا ش اژ ش ژ  پژوھش دو جنبه دارد پژوھش دو جنبه دارد::
جويی جويینو ..نو و جويیو جويی..
نو گسترینو گستری..
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نويسی٩٩فصلفصل مقاله نويسی؛ مقاله ؛ ؛ مقاله نويسی؛ مقاله نويسی٩٩فصلفصل
مقالۀ تحقيقی ٩- ٢

 جنبۀ نو جويی پژوھش جنبۀ نو جويی پژوھش::
 محقق سعی می کند به معلومی دست بيابد که نزد ديگران محقق سعی می کند به معلومی دست بيابد که نزد ديگران

است استمجھول ..مجھول استمجھول استمجھول
 جنبۀ نو گستری پژوھش جنبۀ نو گستری پژوھش::
 محقق به بسط و تفصيل و ابھام زدايی و تصحيح استنباط محقق به بسط و تفصيل و ابھام زدايی و تصحيح استنباط

پردازد می پردازدپژوھشگران می ..پژوھشگران ز ی پر ن  ر زپژو ی پر ن  ر www*p. . پژو
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نويسی٩٩فصلفصل مقاله نويسی؛ مقاله ؛ ؛ مقاله نويسی؛ مقاله نويسی٩٩فصلفصل
مقالۀ تحقيقی ٩- ٢

ھر تحقيقی ، نيازمند نوعی بحث استدالل و استنتاج استھر تحقيقی ، نيازمند نوعی بحث استدالل و استنتاج است..
گگ روش ھای سه گانۀ استدالِل ؛روش ھای سه گانۀ استدالِل ؛

یقياسیقياسی یي ي
 استقرايی استقرايی

انن ا ل ث اننت ا ل ث ت تمثيلی يا ھمانندیتمثيلی يا ھمانندی
و انطباق يکی از آنھا با موضوع تحقيق کار پژوھش را و انطباق يکی از آنھا با موضوع تحقيق کار پژوھش را       

..آسان می کندآسان می کند
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ل لف ي٩٩ف ن قاله ي؛ ن قاله ؛ ؛ مقاله نويسی؛ مقاله نويسی٩٩فصلفصل
چھارچوب مقاالت تحقيقی ٩- ٣

چھارچوب مقاله عبارت است از ؛چھارچوب مقاله عبارت است از ؛
 مقدمه ، تنه ، نتيجه مقدمه ، تنه ، نتيجه..
؛ علم مقالۀ ھای ؛يژگ علم مقالۀ ھای يژگ ويژگی ھای مقالۀ علمی ؛ويژگی ھای مقالۀ علمی ؛
 اصل اختصار اصل اختصار
 آوردن شواھد و مثال ھای کافی آوردن شواھد و مثال ھای کافی

ّت ل ل ا ه ّتتک ل ل ا ه تک تکيه بر اصل عليتتکيه بر اصل عليت
رعايت اساس خردگرايی و پيروی از استدالل ھای منطقیرعايت اساس خردگرايی و پيروی از استدالل ھای منطقی.. پپ
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نويسی٩٩فصلفصل مقاله نويسی؛ مقاله ؛ ؛ مقاله نويسی؛ مقاله نويسی٩٩فصلفصل
چھارچوب مقاالت تحقيقی ٩- ٣

 در مقاالت تحقيقی بايد از برخورد عاطفی با موضوع خودداری در مقاالت تحقيقی بايد از برخورد عاطفی با موضوع خودداری
..کردکردکک
ذکر منابعذکر منابع::
 نام مؤلف يا مترجم نام مؤلف يا مترجم
کتاب کتابنام نام ب بم  م 
 نوبت چاپ نوبت چاپ

ناش ناشنا نا نام ناشرنام ناشر
 محل نشر و سال نشر محل نشر و سال نشر..
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نويس٩٩فصلفصل مقاله نويس؛ مقاله ؛ ؛ مقاله نويسی؛ مقاله نويسی٩٩فصلفصل
فوايد مقاله ھای تحقيقی ٩- ۴

موضوعات بکر مقاله دارای فوايدی استموضوعات بکر مقاله دارای فوايدی است::
سودمند باشد و موجد حس کمال يابی گرددسودمند باشد و موجد حس کمال يابی گردد..
باشد گذشتگان آرای مکمل ، ن تنباط ا باشدبا گذشتگان آرای مکمل ، ن تنباط ا با با استنباطی نو ، مکمل آرای گذشتگان باشدبا استنباطی نو ، مکمل آرای گذشتگان باشد..
از ھر نوع ابھامی بری باشداز ھر نوع ابھامی بری باشد..
برآورندۀ نيازھای مادی و معنوی باشدبرآورندۀ نيازھای مادی و معنوی باشد..
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فارس فارسنگارش نگارش فارسینگارش فارسینگارش

فصل دھم فصل دھم 

www*p
nu

eb
*co

m



معيار١٠١٠فصلفصل زبان معيار؛ زبان ؛ رل ل  ي ن  ر زب ي ن   زب
ھدف کلی اين فصل

 زبان معيار در برابر انواع لھجه ھا ، زبان گفتار و زبان معيار در برابر انواع لھجه ھا ، زبان گفتار و
..کاربرد ھر کدامکاربرد ھر کدام
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معيار١٠١٠فصلفصل زبان معيار؛ زبان ؛   ؛ زبان معيار؛ زبان معيار١٠١٠فصلفصل
معيار در مقابل استاندارد ١٠- ١

 به کار می رودبه کار می رود” ” استاندارد استاندارد “ “ در مقابل در مقابل ” ” معيار معيار “ “ واژۀ واژۀ..
 متخصصان جامعه شناسی می گويند که زبان معيار به متخصصان جامعه شناسی می گويند که زبان معيار به

است جوامع ميان ارتباط وسيلۀ مؤثرترين و بھترين استعنوان جوامع ميان ارتباط وسيلۀ مؤثرترين و بھترين ..عنوان بھترين و مؤثرترين وسيلۀ ارتباط ميان جوامع استعنوان بھترين و مؤثرترين وسيلۀ ارتباط ميان جوامع استعنوان
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معيار١٠١٠فصلفصل زبان معيار؛ زبان ؛ رلل ي ن  ر؛ زب ي ن  ؛ زب
مشخصات زبان معيار ١٠- ٢

 ماتيو ماتيو “ “ و و ” ” گاروين گاروين “ “ مالک معيار بودن زبان از نظر مالک معيار بودن زبان از نظر””::
 خصوصيات ذاتی زبان معيار خصوصيات ذاتی زبان معيار
زبان جامعۀ يک فرھنگ دۀ محد در معيار زبان ھای زباننقش جامعۀ يک فرھنگ دۀ محد در معيار زبان ھای نقش نقش ھای زبان معيار در محدودۀ فرھنگ يک جامعۀ زبانینقش ھای زبان معيار در محدودۀ فرھنگ يک جامعۀ زبانی..
نظر جامعه نسبت به زبان معيارنظر جامعه نسبت به زبان معيار . .
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معيار١٠١٠فصلفصل زبان معيار؛ زبان ؛ ؛ زبان معيار؛ زبان معيار١٠١٠فصلفصل
مشخصات زبان معيار ١٠- ٢

مھمترين خصايص ذاتی زبان معيار ؛مھمترين خصايص ذاتی زبان معيار ؛
 از طرف محافل از طرف محافل ( ( تثبيت شدگی ھمراه با انعطاف آن تثبيت شدگی ھمراه با انعطاف آن

باشد مدون دار باشدصالحيت مدون دار ))صالحيت .).)صالحيت دار مدون باشدصالحيت دار مدون باشد
 برای بيان مقاصد برای بيان مقاصد ( ( پختگی آن از نظر علمی و فرھنگی پختگی آن از نظر علمی و فرھنگی

))لل .).)علمیعلمی
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معيار١٠١٠فصلفصل زبان معيار؛ زبان ؛ ؛ زبان معيار؛ زبان معيار١٠١٠فصلفصل
نقشھای زبان معيار ١٠- ٣

نقشھای زبان معيار؛نقشھای زبان معيار؛
متحد کنندهمتحد کننده..
کننده کنندهمتمايز ..متمايز  يز يز..
 اعتبار دھنده اعتبار دھنده..

تت مرجعيتمرجعيت..
 وفاداری نسبت به وفاداری نسبت به ): ):   ١١نظر جامعه نسبت به زبان معيار ؛ نظر جامعه نسبت به زبان معيار ؛

وفاداری نسبت وفاداری نسبت ) :) :٣٣..وقوف به اصول و ھنجارھاوقوف به اصول و ھنجارھا))٢٢..آنآن
..به آنبه آن
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معيار١٠١٠فصلفصل زبان معيار؛ زبان ؛ ؛ زبان معيار؛ زبان معيار١٠١٠فصلفصل
تعريف زبان معيار ١٠- ۴

 “ “ زبان معيار ، زبانی است که  ورای لھجه ھای محلی و زبان معيار ، زبانی است که  ورای لھجه ھای محلی و
اجتماعی رايج در يک کشور قرار دارد و وسيلۀ ارتباطاجتماعی رايج در يک کشور قرار دارد و وسيلۀ ارتباط

. . اجتماعی و علمی و ادبی افراد جامعه استاجتماعی و علمی و ادبی افراد جامعه است ر ی ی ری ی ی ی
مرجع صورت ھای درست و غلط در زبان استمرجع صورت ھای درست و غلط در زبان است..
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معيار١٠١٠فصلفصل زبان معيار؛ زبان ؛ ؛ زبان معيار؛ زبان معيار١٠١٠فصلفصل
نکاتی راجع به زبان معيار ١٠-۴- ١

 تثبيت وتدوين تثبيت وتدوين::
 ايجاد ارتباط بھتر و آسان تر و جلوگيری از آشفتگی و ايجاد ارتباط بھتر و آسان تر و جلوگيری از آشفتگی و

فردی ھای فردیدخالت ھای ..دخالت ھای فردیدخالت ھای فردیدخالت
 فارسی نوشتاری و گفتاری فارسی نوشتاری و گفتاری::
 نوشته ھای علمی ، نامه ھای اداری و رسمی ، برنامه ھای نوشته ھای علمی ، نامه ھای اداری و رسمی ، برنامه ھای

و تلويزيون و وراديو تلويزيون و است......راديو نوشتاری زبان استبه نوشتاری زبان ..به ويزيون و يو و  ويزيون ور يو و  ری  ... ... ر و ن  ری  ب زب و ن  ..ب زب www*p
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معيار١٠١٠فصلفصل زبان معيار؛ زبان ؛ ؛ زبان معيار؛ زبان معيار١٠١٠فصلفصل
نکاتی راجع به زبان معيار ١٠-۴- ٢

معيار فارسی گفتاری ، گفتار تھرانی استمعيار فارسی گفتاری ، گفتار تھرانی است . .
گونۀ علمی ؛گونۀ علمی ؛
ت ا اع معن به علم عات ض م بيان ص تمخص ا اع معن به علم عات ض م بيان ص مخص مخصوص بيان موضوعات علمی به معنی اعم استمخصوص بيان موضوعات علمی به معنی اعم است..
گونۀ راديو ، تلويزيون ؛گونۀ راديو ، تلويزيون ؛
 به سبب مخاطب بودن عامۀ مردم ، پروردگی گونۀ علمی به سبب مخاطب بودن عامۀ مردم ، پروردگی گونۀ علمی

ندارد نداردرا www*p..را نداردرا نداردرا
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معيار١٠١٠فصلفصل زبان معيار؛ زبان ؛ ؛ زبان معيار؛ زبان معيار١٠١٠فصلفصل
نکاتی راجع به زبان معيار ١٠-۴- ٣

گونۀ ادبی زبان ؛گونۀ ادبی زبان ؛
 به دو گونۀ شعر و نثر تقسيم می شود به دو گونۀ شعر و نثر تقسيم می شود..
شعر زبان اصل شعريژگ زبان اصل آفرين““يژگ آفرينزيباي ت””زيباي تا ا است است زيبايی آفرينیزيبايی آفرينیويژگی اصلی زبان شعرويژگی اصلی زبان شعر..
 در نثر عدول از زبان معيار بيشتر به چشم می خورد چون در نثر عدول از زبان معيار بيشتر به چشم می خورد چون

..دارای تنوع سبکی بيشتری استدارای تنوع سبکی بيشتری است
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فارسی فارسینگارش ینگارش ر یرش  ر رش 

فصل يازدھم فصل يازدھم 
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؛ عوامل مؤثر در نگارش؛ عوامل مؤثر در نگارش  ١١١١فصلفصل
ھدف کلی اين فصل

، آشنايی با شيوه درست مطالعه ، يادداشت برداری ،آشنايی با شيوه درست مطالعه ، يادداشت برداری
..خاطره نويسی ، سفرنامه نويسیخاطره نويسی ، سفرنامه نويسی
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نگارش١١١١فصلفصل در مؤثر عوامل نگارش؛ در مؤثر عوامل ؛ ؛ عوامل مؤثر در نگارش؛ عوامل مؤثر در نگارش١١١١فصل فصل 
مطالعه ١١- ١

 مطالعه ؛ يعنی به دقت نگريستن در چيزی برای وقوف مطالعه ؛ يعنی به دقت نگريستن در چيزی برای وقوف
..بدانبدان

مطالعۀ و احسن انتخاب ، برگزيده آثار ژرفای در مطالعۀتعمق و احسن انتخاب ، برگزيده آثار ژرفای در تعمق تعمق در ژرفای آثار برگزيده ، انتخاب احسن و مطالعۀتعمق در ژرفای آثار برگزيده ، انتخاب احسن و مطالعۀ
..آثار زبده ، روش صحيح مطالعه استآثار زبده ، روش صحيح مطالعه است
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نگارش١١١١فصلفصل در مؤثر عوامل نگارش؛ در مؤثر عوامل رش؛ ر  ر  ؤ و  رش  ر  ر  ؤ و   
تسريع در مطالعه ١١-١- ١

 عوامل مؤثر تسريع در مطالعه عوامل مؤثر تسريع در مطالعه::
 ، محيط مساعد برای مطالعه ، محيط مساعد برای مطالعه
تمرکزتمرکز  تمرکز تمرکز
، پرھيز از مطالعۀ بی وقفه ،پرھيز از مطالعۀ بی وقفه
 اجتناب از بلند خوانی يا لب خوانی اجتناب از بلند خوانی يا لب خوانی

د کل ھا اژ ه دتک کل ھا اژ ه تک تکيه روی واژه ھای کليدیتکيه روی واژه ھای کليدی
 يادداشت برداری يادداشت برداری
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نگارش١١١١فصلفصل در مؤثر عوامل نگارش؛ در مؤثر عوامل ؛ ؛ عوامل مؤثر در نگارش؛ عوامل مؤثر در نگارش  ١١١١فصلفصل
خاطره نويسی ١١- ٢

 يکی از راھھای تقويت نويسندگی ، ثبت خاطرات است يکی از راھھای تقويت نويسندگی ، ثبت خاطرات است..
 نوشتن خاطرات براساس اصول و ضوابط ، ارزشمند نوشتن خاطرات براساس اصول و ضوابط ، ارزشمند

..استاستاستاست
 خاطرات ثبت لحظه به لحظۀ وقايع نيست ؛ بلکه محصولی خاطرات ثبت لحظه به لحظۀ وقايع نيست ؛ بلکه محصولی

ا اش ا اا اش ا ..از يادداشت ھاستاز يادداشت ھاستا
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نگارش١١١١فصلفصل در مؤثر عوامل نگارش؛ در مؤثر عوامل ؛ ؛ عوامل مؤثر در نگارش؛ عوامل مؤثر در نگارش١١١١فصل فصل 
سفرنامه نويسی ١١- ٣

 سفرنامه نويسی آميزه ای از تمام نکاتی است که در اثنای سفر سفرنامه نويسی آميزه ای از تمام نکاتی است که در اثنای سفر
ش ل شا ل ..حاصل می شودحاصل می شودا

اھداف سفرنامه نويسی ؛اھداف سفرنامه نويسی ؛
 يافتن جھانی بھتر يافتن جھانی بھتر
تر گرانبھا ترشعوری گرانبھا شعوری ر بھ  را روری  بھ  را وری 
 تسخير نعمت تسخير نعمت

کا کن خ کاا کن خ ا پاسخ به حس کنجکاویپاسخ به حس کنجکاوی
 سفر نامۀ  ناصر خسروسفر نامۀ  ناصر خسرو= = قديم ترين سفرنامه قديم ترين سفرنامه..
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فارس فارسنگارش نگارش فارسینگارش فارسینگارش

فصل دوازدھم فصل دوازدھم 
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نويسی١٢١٢فصلفصل خالصه نويسی؛ خالصه ی؛ وي ی   وي   
ھدف کلی اين فصل

، آشنايی با شيوه خالصه نويسی و خالصه کردن کتاب ،آشنايی با شيوه خالصه نويسی و خالصه کردن کتاب
..مقاله و نوشته ھای ديگرمقاله و نوشته ھای ديگرگگ
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نويس١٢١٢فصلفصل خالصه نويس؛ خالصه ؛   ؛ خالصه نويسی؛ خالصه نويسی١٢١٢فصلفصل
اصول خالصه نويسی ١٢- ١

 رعايت  اصل  اختصار در نوشتن ، مانع  از اطناب مخل رعايت  اصل  اختصار در نوشتن ، مانع  از اطناب مخل
..می شودمی شود

مقاله يا کتاب مطالب تلخيص ، نويسی خالصه در مھم مقالهنکتۀ يا کتاب مطالب تلخيص ، نويسی خالصه در مھم نکتۀ  نکتۀ مھم در خالصه نويسی ، تلخيص مطالب کتاب يا مقاله نکتۀ مھم در خالصه نويسی ، تلخيص مطالب کتاب يا مقاله
..جھت حفظ ، ضبط يا درج در تحقيق است جھت حفظ ، ضبط يا درج در تحقيق است 
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نويسی١٢١٢فصلفصل خالصه نويسی؛ خالصه ؛ یلل وي ی   وي   
اصول خالصه نويسی ١٢- ١

 ھر متنی را می توان تلخيص کرد ھر متنی را می توان تلخيص کرد..
 در تلخيص ، نسبت دقيق بين تعداد صفحات ، سطور و در تلخيص ، نسبت دقيق بين تعداد صفحات ، سطور و

باشد برقرار ، کامل متن با شده تلخيص صورت باشدکلمات برقرار ، کامل متن با شده تلخيص صورت ..کلمات صورت تلخيص شده با متن کامل ، برقرار باشدکلمات صورت تلخيص شده با متن کامل ، برقرار باشدکلمات
از ذکر موارد بديھی خودداری کرداز ذکر موارد بديھی خودداری کرد..
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فارسی فارسینگارش ینگارش ر یرش  ر رش 

فصل سيزدھم فصل سيزدھم 
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نثر١٣١٣فصلفصل و نظم نثر؛ و نظم ؛ رلل م و  ر  م و   
ھدف کلی اين فصل

شناخت حد فاصل شعر و نثرشناخت حد فاصل شعر و نثر..
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نثر١٣١٣فصلفصل و نظم نثر؛ و نظم ؛ ؛ نظم و نثر؛ نظم و نثر١٣١٣فصلفصل
ديدگاھھا ١٣- ١

 موزون بودن سخن دليل بر شعر بودن آن موزون بودن سخن دليل بر شعر بودن آن “ “ : : عوام معتقداند عوام معتقداند
))ارسطوارسطو((””..استاست

گويد می گويدارسطو می است““::ارسطو محاکات و تقليد ، شاعر استکار محاکات و تقليد ، شاعر ””کار کار شاعر ، تقليد و محاکات استکار شاعر ، تقليد و محاکات است::ارسطو می گويدارسطو می گويد..
ارسطو موزون بودن سخن را دليل بر شعر بودن نمی گيردارسطو موزون بودن سخن را دليل بر شعر بودن نمی گيرد..
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نثر١٣١٣فصلفصل و نظم نثر؛ و نظم ؛ رلل م و  ر  م و   
کليات ١٣- ١

 شمس قيس شمس قيس::
 “ “ ، نظم سخنی است انديشيده ، مرتب ، معنوی ، موزون ، نظم سخنی است انديشيده ، مرتب ، معنوی ، موزون

ماننده يکديگر به آن آخرين حروف ، متساوی ، مانندهمتکرر يکديگر به آن آخرين حروف ، متساوی ، ””متکرر ..متکرر ، متساوی ، حروف آخرين آن به يکديگر مانندهمتکرر ، متساوی ، حروف آخرين آن به يکديگر ماننده
 خواجه نصير خواجه نصير::
 “ “ شعر کالمی است مخّيل مؤلف از اقوالی موزون متساوی شعر کالمی است مخّيل مؤلف از اقوالی موزون متساوی

””..مقفیمقفی www*p..یی
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نثر١٣١٣فصلفصل و نظم نثر؛ و نظم ؛ ؛ نظم و نثر؛ نظم و نثر١٣١٣فصلفصل
مرز واقعی نظم و نثر ١٣- ٢

 از ھم جدا کرداز ھم جدا کرد” ” وزن وزن “ “ نمی توان نظم و نثر را با محک نمی توان نظم و نثر را با محک..
 می توان سخن موزونی را که حرکت دارد و به سوی می توان سخن موزونی را که حرکت دارد و به سوی

، رود می ،موسيقی رود می را””نظمنظم““موسيقی آن خالف و راگفت آن خالف و ””نثرنثر““گفت نثرنثر    گفت و خالف آن را گفت و خالف آن را نظمنظمموسيقی می رود ،موسيقی می رود ،
..ناميد ناميد 
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نثر١٣١٣فصلفصل و نظم نثر؛ و نظم ؛ ؛ نظم و نثر؛ نظم و نثر١٣١٣فصلفصل
مرز واقعی نظم و نثر ١٣- ٢

 تفاوت شعر و نثر تفاوت شعر و نثر::
وزن برای شعر امری الزامی استوزن برای شعر امری الزامی است..
ت ا ،عاطف قضايا با شعر رد تبرخ ا ،عاطف قضايا با شعر رد برخ برخورد شعر با قضايا ،عاطفی استبرخورد شعر با قضايا ،عاطفی است..
اساس شعر بر خيال انگيزی استاساس شعر بر خيال انگيزی است..
 نثر آموختنی است ؛ ولی اساس شعر بر استعداد و فطرت نثر آموختنی است ؛ ولی اساس شعر بر استعداد و فطرت

www*p..استاستاستاست
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نثر١٣١٣فصلفصل و نظم نثر؛ و نظم ؛ ؛ نظم و نثر؛ نظم و نثر١٣١٣فصلفصل
نتيجه ١٣- ٢

ھدف از تعمق در ويژگی ھای نظم و نثر ؛ھدف از تعمق در ويژگی ھای نظم و نثر ؛
   ، احساساتی بودن ، احساساتی بودن
، انگيزی ،خيال انگيزی خيال ، خيال انگيزی ،خيال انگيزی
برخورد عاطفی با قضايا ؛برخورد عاطفی با قضايا ؛
   نمی تواند زبان خوبی برای بيان نوشته ھای علمی نمی تواند زبان خوبی برای بيان نوشته ھای علمی––

باشد رسم يا اداری ، باشدتحقيق رسم يا اداری ، www*p..تحقيقی ، اداری يا رسمی باشدتحقيقی ، اداری يا رسمی باشدتحقيق
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فارسی فارسینگارش نگارش فارسینگارش فارسینگارش

مفصل چھاردھمفصل چھاردھم ر مچھ ر چھ
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نگارش١۴١۴فصلفصل و عاميانه واژگان و زبان نگارش؛ و عاميانه واژگان و زبان ؛ رش  لل ي و  ن  ژ ن و و رش زب ي و  ن  ژ ن و و  زب
ھدف کلی اين فصل

 آشنايی با داليل تمايل به ساده گرايی در نگارش و مطرح آشنايی با داليل تمايل به ساده گرايی در نگارش و مطرح
شدن عامۀ مردم در عرصۀ ادبيات و ورود لغات عاميانهشدن عامۀ مردم در عرصۀ ادبيات و ورود لغات عاميانه

..شناخت حدود و ابعاد واژگان عاميانه در ادبياتشناخت حدود و ابعاد واژگان عاميانه در ادبياتدر نثر،در نثر، ر رر رر ژ و و رو ژ و و و
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؛ زبان و واژگان عاميانه و نگارش؛ زبان و واژگان عاميانه و نگارش  ١۴١۴فصل فصل 

ويژگی ھای عمومی و اختصاصی ١۴- ١

 زبان مکالمه با انواع نثرھای موجود در ادبيات تفاوت زبان مکالمه با انواع نثرھای موجود در ادبيات تفاوت
..دارددارد

؛ در تفاوت ؛اين در تفاوت اين اين تفاوت در ؛اين تفاوت در ؛
 تلفظ واژه تلفظ واژه
 انتخاب واژه انتخاب واژه
است لغات استعمال و نحوی نظر استاز لغات استعمال و نحوی نظر از از نظر نحوی و استعمال لغات استاز نظر نحوی و استعمال لغات است..www*p
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؛ زبان و واژگان عاميانه و نگارش؛ زبان و واژگان عاميانه و نگارش  ١۴١۴فصل فصل 

تمايل به ساده نويسی در دوره مشروطيت ١۴- ٢

 تمايل به ساده گرايی در دورۀ مشروطيت ، ناشی از تمايل به ساده گرايی در دورۀ مشروطيت ، ناشی از
؛ ا ت ا خ ا از ؛ن ا ت ا خ ا از نيازھای جديد و خواست ھای ؛نيازھای جديد و خواست ھای ؛ن

اجتماعیاجتماعی
 سياسی سياسی
فرھنگفرھنگ فرھنگیفرھنگی

..بودبود      
گگ زبان علوم ، زبان علوم ، ::در اين دوره ، دو نوع زبان نگارش پديد آمددر اين دوره ، دو نوع زبان نگارش پديد آمد

..زبان ادبزبان ادب
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؛ زبان و واژگان عاميانه و نگارش؛ زبان و واژگان عاميانه و نگارش  ١۴١۴فصل فصل 

تمايل به ساده نويسی در دوره مشروطيت ١۴- ٢

زبان علوم ؛زبان علوم ؛
با استفاده از مصطلحات خاص ھر رشته توسعه يافتبا استفاده از مصطلحات خاص ھر رشته توسعه يافت..
؛ ادب ؛زبان ادب زبان زبان ادب ؛زبان ادب ؛
توجه به زبان عاميانه در نثر رواج يافتتوجه به زبان عاميانه در نثر رواج يافت..
 نيازھای موجود ، نثر را از شکل گرايی به محتوا گرايی نيازھای موجود ، نثر را از شکل گرايی به محتوا گرايی

داد دادسوق www*p..سوق دادسوق دادسوق
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نگارش١۴١۴فصلفصل و عاميانه واژگان و زبان نگارش؛ و عاميانه واژگان و زبان ؛ ؛ زبان و واژگان عاميانه و نگارش؛ زبان و واژگان عاميانه و نگارش١۴١۴فصلفصل
نتيجه ١۴- ٣

 ھر چه نوشته ھا ادبی تر و علمی تر باشد ، زبان نگارش ھر چه نوشته ھا ادبی تر و علمی تر باشد ، زبان نگارش
..از واژگان عاميانه دور می شوداز واژگان عاميانه دور می شودگگ

نوشته در و ، اصطالحات از بيشتر ، علمی ھای نوشته نوشتهدر در و ، اصطالحات از بيشتر ، علمی ھای نوشته در  در نوشته ھای علمی ، بيشتر از اصطالحات ، و در نوشته در نوشته ھای علمی ، بيشتر از اصطالحات ، و در نوشته
. . ھای ادبی اغلب از مفاھيم مجازی استفاده می گرددھای ادبی اغلب از مفاھيم مجازی استفاده می گردد
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فارسی فارسینگارش نگارش فارسینگارش فارسینگارش

م  فصل پانزدھمفصل پانزدھم ز مپ ز پ
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قلم١۵١۵فصلفصل عفت قلم؛ عفت م؛ م     
ھدف کلی اين فصل

تشخيص ارزش قلم و احساس مسؤوليت نويسندۀ آنتشخيص ارزش قلم و احساس مسؤوليت نويسندۀ آن
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قلم١۵١۵فصلفصل عفت قلم؛ عفت ؛ ملل م     
عفت قلم يعنی چه ؟ ١۵- ١

مقصود از عفت قلم ، عفت صاحب قلم استمقصود از عفت قلم ، عفت صاحب قلم است..
ھيچ آفتی بدتر از آفت لجام گسيختگی قلم نيستھيچ آفتی بدتر از آفت لجام گسيختگی قلم نيست..
زبان از مراقبت يعن ؛ قل زبانعفت از مراقبت يعن ؛ قل عفت عفت قلم ؛ يعنی مراقبت از زبانعفت قلم ؛ يعنی مراقبت از زبان..
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قلم١۵١۵فصلفصل عفت قلم؛ عفت ؛ ملل م؛   ؛  
عوامل بی عفتی در قلم ١۵- ٢

عوامل بی عفتی قلم ؛عوامل بی عفتی قلم ؛
 ناپختگی و کم سوادی نويسنده ناپختگی و کم سوادی نويسنده..
پليد انديشۀ ح ر پليدداشتن انديشۀ ح ر داشتن داشتن روح و انديشۀ پليدداشتن روح و انديشۀ پليد..
 نداشتن ادب و تربيت خانوادگی نداشتن ادب و تربيت خانوادگی..
 نداشتن ذھن منطقی نداشتن ذھن منطقی..

غ غک ک کبر و غرورکبر و غرور..
 عجله و فضل فروشی عجله و فضل فروشی..
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قلم١۵١۵فصلفصل عفت قلم؛ عفت ؛ ملل م؛   ؛  
رعايت عفت قلم ١۵- ٣

رعايت عفت قلم ، نيازمند تمرين استرعايت عفت قلم ، نيازمند تمرين است..
 نويسنده بايد برخوردی انسانی با محققان عرصۀ تعليم و نويسنده بايد برخوردی انسانی با محققان عرصۀ تعليم و

باشد داشته باشدتربيت داشته ..تربيت داشته باشدتربيت داشته باشدتربيت
 ارزش قلم ، در بيداری مردم ، روشنگری افکار و تعالی ارزش قلم ، در بيداری مردم ، روشنگری افکار و تعالی

ا اقل ..قلم ھاستقلم ھاستقل
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فارسی فارسینگارش نگارش فارسینگارش فارسینگارش

م  فصل شانزدھمفصل شانزدھم مز ز
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؛ آشنايی با شيوۀ تنظيم مطالب رساله؛ آشنايی با شيوۀ تنظيم مطالب رساله  ١۶١۶فصل فصل 
ھدف کلی اين فصل

آشنايی با چگونگی تدوين رسالۀ تحقيقیآشنايی با چگونگی تدوين رسالۀ تحقيقی..
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م؛ آشنايی با شيوۀ تنظيم مطالب رساله؛ آشنايی با شيوۀ تنظيم مطالب رساله١۶١۶فصلفصل می ی
کليات ١۶- ١

طرح ارايه شده بايد ؛طرح ارايه شده بايد ؛
 از نظر مضمون ، يکپارچه از نظر مضمون ، يکپارچه
منظ ، حرکت لحاظ منظاز ، حرکت لحاظ از  از لحاظ حرکت ، منظم از لحاظ حرکت ، منظم
 از حيث نتيجه ، منطقی از حيث نتيجه ، منطقی
  از نظر صوری ، آراسته  از نظر صوری ، آراسته

اشد ا له ل آن اشدطال ا له ل آن طال مطالب آن سلسله وار باشدمطالب آن سلسله وار باشد..www*p
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؛ آشنايی با شيوۀ تنظيم مطالب رساله؛ آشنايی با شيوۀ تنظيم مطالب رساله  ١۶١۶فصل فصل 

نظام حاکم بر تدوين کتاب و تعريف اصطالحات ١۶- ٢
عنوان ١۶-٢- ١

ھر نوشته ای عنوانی دارد با ويژگی ھای ذيل ؛ھر نوشته ای عنوانی دارد با ويژگی ھای ذيل ؛
مضمون اصلی نوشته را برساندمضمون اصلی نوشته را برساند..
نباشد الن نباشدط الن ط طوالنی نباشدطوالنی نباشد..
گيرا و گوشنواز باشدگيرا و گوشنواز باشد..
مقداری ابھام داشته باشدمقداری ابھام داشته باشد..

ت ا ط قه ل ه د دا خا افت ظ گذا ان تن ا ط قه ل ه د دا خا افت ظ گذا ان ن عنوان گذاری ظرافت خاصی دارد و به سليقه مربوط استعنوان گذاری ظرافت خاصی دارد و به سليقه مربوط است  .  . www*p
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مم؛ آشنايی با شيوۀ تنظيم مطالب رساله؛ آشنايی با شيوۀ تنظيم مطالب رساله١۶١۶فصلفصل

فھرست مطالب ١۶-٢- ٢

 فھرست مطالب ، راھنمای اجزای متشکّله کتاب است از فھرست مطالب ، راھنمای اجزای متشکّله کتاب است از
..آغاز تا پايانآغاز تا پايان

راھنمايی نظر مورد موضوع به را خواننده ، راھنمايیفھرست نظر مورد موضوع به را خواننده ، فھرست    فھرست ، خواننده را به موضوع مورد نظر راھنمايی   فھرست ، خواننده را به موضوع مورد نظر راھنمايی
..می کندمی کند

ش ش ا ا ا ک ا آ شف ش ا ا ا ک ا آ ف فھرست در آغاز کتاب و پس از عنوان نوشته می شودفھرست در آغاز کتاب و پس از عنوان نوشته می شود..
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مم؛ آشنايی با شيوۀ تنظيم مطالب رساله؛ آشنايی با شيوۀ تنظيم مطالب رساله  ١۶١۶فصلفصل
ديباچه ١۶-٢- ٣

 ديباچه اصطالحاً ؛ ديباچه اصطالحاً ؛
 عبارت است از سخن کوتاھی در آغاز تأليف که مؤلف در عبارت است از سخن کوتاھی در آغاز تأليف که مؤلف در

کند می معرفی رسا و فشرده زبانی با را خويش اثر کندآن می معرفی رسا و فشرده زبانی با را خويش اثر ..آن اثر خويش را با زبانی فشرده و رسا معرفی می کندآن اثر خويش را با زبانی فشرده و رسا معرفی می کندآن
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رساله١۶١۶فصلفصل مطالب تنظيم شيوۀ با آشنايی رساله؛ مطالب تنظيم شيوۀ با آشنايی ؛ ب رلل يم  يو  يی ب  ب ر  يم  يو  يی ب   
ديباچه ١۶-٢- ٣

نگارش ديباچه ، جز در ؛نگارش ديباچه ، جز در ؛
 داستان داستان
نمايشنامهنمايشنامه نمايشنامهنمايشنامه
 مقاله مقاله

..در ساير تأليف ھا امری الزم است در ساير تأليف ھا امری الزم است       
ت ن دان ته ا اً لز تن ا اط ت ا ن د ه ا تد ن دان ته ا اً لز تن ا اط ت ا ن د ه ا د  ديباچه در عين ارتباط با متن ، لزوما وابسته بدان نيست و ديباچه در عين ارتباط با متن ، لزوما وابسته بدان نيست و

..حتی می تواند وجود نداشته باشدحتی می تواند وجود نداشته باشد
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رساله١۶١۶فصلفصل مطالب تنظيم شيوۀ با آشنايی رساله؛ مطالب تنظيم شيوۀ با آشنايی ؛ ب ر  لل يم  يو  يی ب  ب ر  يم  يو  يی ب   
ديباچه ١۶-٢- ٣

 در داستان ، نمايشنامه و مقاله ، ديباچه را نمی توان از متن در داستان ، نمايشنامه و مقاله ، ديباچه را نمی توان از متن
..اصلی جدا کرداصلی جدا کرد

بدان را متن درون ارزش ، خواننده که است محکی بدانديباچه را متن درون ارزش ، خواننده که است محکی ديباچه  ديباچه محکی است که خواننده ، ارزش درون متن را بدان ديباچه محکی است که خواننده ، ارزش درون متن را بدان
..می سنجد و با آن آشنا می شودمی سنجد و با آن آشنا می شود
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رساله١۶١۶فصلفصل مطالب تنظيم شيوۀ با آشنايی رساله؛ مطالب تنظيم شيوۀ با آشنايی ؛ ب رلل يم  يو  يی ب  ب ر  يم  يو  يی ب   
ديباچه ١۶-٢- ٣

 در ديباچه مسايلی از قبيل ؛ در ديباچه مسايلی از قبيل ؛
 انگيزۀ نويسنده در تدوين اثر انگيزۀ نويسنده در تدوين اثر
تحقيق تحقيقپيشينۀ پيشينۀ پيشينۀ تحقيقپيشينۀ تحقيق
 مزيت اثر حاضر نسبت به تحقيقات گذشته مزيت اثر حاضر نسبت به تحقيقات گذشته
 سودمندی ھای احتمالی سودمندی ھای احتمالی

ف تأل ان ز دت فته گ ا ان کا ت فاھ تأل ان ز دت فته گ ا ان کا ت اھ اھميت کار انجام گرفته و مدت زمان تأليفاھميت کار انجام گرفته و مدت زمان تأليف
..مطرح می شودمطرح می شود     حح
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رساله١۶١۶فصلفصل مطالب تنظيم شيوۀ با آشنايی رساله؛ مطالب تنظيم شيوۀ با آشنايی ؛ ؛ آشنايی با شيوۀ تنظيم مطالب رساله؛ آشنايی با شيوۀ تنظيم مطالب رساله١۶١۶فصلفصل
ديباچه ١۶-٢- ٣

ديباچۀ کتب تصحيح انتقادی دارای ؛ديباچۀ کتب تصحيح انتقادی دارای ؛
 معرفی نسخه ھای خطی معرفی نسخه ھای خطی
کتابت ۀ کتابتشي ۀ شي شيوۀ کتابتشيوۀ کتابت
 قدمت نسخه ھا قدمت نسخه ھا
 روش تحقيق است روش تحقيق است..

آن ؤلف ا شته ھ ان تخ که ا ه ا د آنه ؤلف ا شته ھ ان تخ که ا ه ا د ه به ديباچه ای که متخصصان ھر رشته برای مؤلف آنبه ديباچه ای که متخصصان ھر رشته برای مؤلف آن
..گويندگويند” ” تقريظ تقريظ “ “ ديباچه می نويسند ، ديباچه می نويسند ، 
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ل لف اله١۶١۶ف طالب تنظي ۀ شي با آشناي اله؛ طالب تنظي ۀ شي با آشناي ؛ ؛ آشنايی با شيوۀ تنظيم مطالب رساله؛ آشنايی با شيوۀ تنظيم مطالب رساله  ١۶١۶فصلفصل
متن اصلی کتاب ١۶-٢- ۴

محصول کوشش ھای مؤلف ، در متن اصلی کتاب می آيدمحصول کوشش ھای مؤلف ، در متن اصلی کتاب می آيد..
 متن به بخش ھا و فصل ھای متعددی تقسيم می شود و ھر متن به بخش ھا و فصل ھای متعددی تقسيم می شود و ھر

يابد می فرعی عنوان يابدکدام می فرعی عنوان ..کدام عنوان فرعی می يابدکدام عنوان فرعی می يابدکدام
 بخش ھا و فصل ھا ، بررسی قضيه از زوايای مختلف بخش ھا و فصل ھا ، بررسی قضيه از زوايای مختلف
..استاستاا
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ر؛ آشنايی با شيوۀ تنظيم مطالب رساله؛ آشنايی با شيوۀ تنظيم مطالب رساله  ١۶١۶فصلفصل يم يو ريی يم يو يی
متن اصلی کتاب ١۶-٢- ۴

 بيشترين دقايق شيوه ھای نگارش ، بايد در متن اصلی بيشترين دقايق شيوه ھای نگارش ، بايد در متن اصلی
..اعمال شوداعمال شود

برای تأليف از نھايی مقصود که است کامل زمانی برایمتن تأليف از نھايی مقصود که است کامل زمانی متن متن زمانی کامل است که مقصود نھايی از تأليف برایمتن زمانی کامل است که مقصود نھايی از تأليف برای
..مؤلف روشن باشد و در پی اثبات نکته ای مشخص باشدمؤلف روشن باشد و در پی اثبات نکته ای مشخص باشد
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رساله١۶١۶فصلفصل مطالب تنظيم شيوۀ با آشنايی رساله؛ مطالب تنظيم شيوۀ با آشنايی ؛ ب رلل يم  يو  يی ب  ب ر  يم  يو  يی ب   
متن اصلی کتاب ١۶-٢- ۴

در تحرير متن ؛در تحرير متن ؛
 اتخاذ سبک متناسب با موضوع اتخاذ سبک متناسب با موضوع
مخاطب با ب متنا مخاطبلحن با ب متنا لحن  لحن متناسب با مخاطب لحن متناسب با مخاطب
  واژگان درخور با نوع مطلب  واژگان درخور با نوع مطلب
 بيان ساده بيان ساده

ت ا ل ا تاز ا ل ا از www*p..از مسايل مھم استاز مسايل مھم است      
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رساله١۶١۶فصلفصل مطالب تنظيم شيوۀ با آشناي رساله؛ مطالب تنظيم شيوۀ با آشناي ؛ ؛ آشنايی با شيوۀ تنظيم مطالب رساله؛ آشنايی با شيوۀ تنظيم مطالب رساله١۶١۶فصلفصل
متن اصلی کتاب ١۶-٢- ۴

متن اصلی در تأليفات علمی ، شامل ؛متن اصلی در تأليفات علمی ، شامل ؛
قق مقدمهمقدمه
 طرح مطلب طرح مطلب
  پيشينۀ تحقيق  پيشينۀ تحقيق
پيشين ھای پژوھش از پيشينانتقاد ھای پژوھش از انتقاد انتقاد از پژوھش ھای پيشينانتقاد از پژوھش ھای پيشين
 ارايۀ نظريات جديد ارايۀ نظريات جديد

طال طالن ن  جمع بندی مطالب جمع بندی مطالب
 نتيجه گيری نتيجه گيری

..است است         
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ر؛ آشنايی با شيوۀ تنظيم مطالب رساله؛ آشنايی با شيوۀ تنظيم مطالب رساله١۶١۶فصلفصل يم يو ريی يم يو يی
تعليقات ١۶-٢- ۵

 گويندگويند” ” تعليقات تعليقات “ “ توضيحات و معلومات روشنگر متن را توضيحات و معلومات روشنگر متن را..
تعليقات شامل ؛تعليقات شامل ؛
بالغ ری ت د ارد م ، مجازی ترکيبات ، کھنه ھای بالغاژه ری ت د ارد م ، مجازی ترکيبات ، کھنه ھای اژه  واژه ھای کھنه ، ترکيبات مجازی ، موارد دستوری و بالغی واژه ھای کھنه ، ترکيبات مجازی ، موارد دستوری و بالغی
 اماکن تاريخی و جغرافيايی اماکن تاريخی و جغرافيايی
است است ... ... منشأ قصه ھا و ضروب االمثال ومنشأ قصه ھا و ضروب االمثال و..
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رساله١۶١۶فصلفصل مطالب تنظيم شيوۀ با آشناي رساله؛ مطالب تنظيم شيوۀ با آشناي ؛ ؛ آشنايی با شيوۀ تنظيم مطالب رساله؛ آشنايی با شيوۀ تنظيم مطالب رساله١۶١۶فصلفصل
تعليقات ١۶-٢- ۵

 تفاوت تعليقات با پانوشت در اين است که حجم اولی بسيار تفاوت تعليقات با پانوشت در اين است که حجم اولی بسيار
..سنگين تر از دومی استسنگين تر از دومی استگگ

کتاب پايان در و کرد دور اصلی متن از را تعليقات کتاببايد پايان در و کرد دور اصلی متن از را تعليقات بايد بايد تعليقات را از متن اصلی دور کرد و در پايان کتاببايد تعليقات را از متن اصلی دور کرد و در پايان کتاب
. . آورد آورد 
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رساله١۶١۶فصلفصل مطالب تنظيم شيوۀ با آشناي رساله؛ مطالب تنظيم شيوۀ با آشناي ؛ ؛ آشنايی با شيوۀ تنظيم مطالب رساله؛ آشنايی با شيوۀ تنظيم مطالب رساله  ١۶١۶فصلفصل
فھرست اعالم ١۶-٢- ۶

 فھرست اعالم ، فھرستی است که در آن کليۀ اسامی خاص فھرست اعالم ، فھرستی است که در آن کليۀ اسامی خاص
موجود در متن اصلی کتاب به ترتيب الفبايی تنظيم       موجود در متن اصلی کتاب به ترتيب الفبايی تنظيم       

..می شودمی شود یی
 اسامی خاص ، شامل اسامی افراد ، اماکن ، کتاب ھا و اسامی خاص ، شامل اسامی افراد ، اماکن ، کتاب ھا و ... ...

ت تا ..استاستا
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رساله١۶١۶فصلفصل مطالب تنظيم شيوۀ با آشنايی رساله؛ مطالب تنظيم شيوۀ با آشنايی ؛ ؛ آشنايی با شيوۀ تنظيم مطالب رساله؛ آشنايی با شيوۀ تنظيم مطالب رساله  ١۶١۶فصلفصل
فھرست اعالم ١۶-٢- ۶

 ضرورت فھرست اعالم ضرورت فھرست اعالم::
 مشکل يافتن نام در کتاب ھای پرحجم مشکل يافتن نام در کتاب ھای پرحجم..
نظر رد م نا به ری ف نظرارجاع رد م نا به ری ف ارجاع ارجاع فوری به نام مورد نظرارجاع فوری به نام مورد نظر..
 ممانعت از اتالف وقت ممانعت از اتالف وقت..
 در فھرست اعالم ، نخست نام فاميل  و سپس نام کوچک در فھرست اعالم ، نخست نام فاميل  و سپس نام کوچک

شود م شودآورده م www*p..آورده می شودآورده می شودآورده
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رساله١۶١۶فصلفصل مطالب تنظيم شيوۀ با آشنايی رساله؛ مطالب تنظيم شيوۀ با آشنايی ؛ ؛ آشنايی با شيوۀ تنظيم مطالب رساله؛ آشنايی با شيوۀ تنظيم مطالب رساله١۶١۶فصلفصل
واژه نامه ١۶-٣- ٧

 متناسب با رشد علوم ، واژگان نوينی در عرصه علمی متناسب با رشد علوم ، واژگان نوينی در عرصه علمی
::و ادبی توسط مترجمان پديدار شد ؛ به دو دليلو ادبی توسط مترجمان پديدار شد ؛ به دو دليل

آينده مترجمان برای آيندهالگويی مترجمان برای الگويی الگويی برای مترجمان آيندهالگويی برای مترجمان آينده..
قضاوت دربارۀ واژۀ انتخابی و يافتن معادل آنقضاوت دربارۀ واژۀ انتخابی و يافتن معادل آن..
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رساله١۶١۶فصلفصل مطالب تنظيم شيوۀ با آشنايی رساله؛ مطالب تنظيم شيوۀ با آشنايی ؛ ؛ آشنايی با شيوۀ تنظيم مطالب رساله؛ آشنايی با شيوۀ تنظيم مطالب رساله١۶١۶فصلفصل
فھرست مآخذ ١۶-٢- ٨

 فھرست مآخذ ، خواننده را در دانستن منابع مورد استفادۀ فھرست مآخذ ، خواننده را در دانستن منابع مورد استفادۀ
..مؤلف ياری می کندمؤلف ياری می کند

؛ وسيله بدين ؛خواننده وسيله بدين خواننده خواننده بدين وسيله ؛خواننده بدين وسيله ؛
 ، اھميت منابع ، اھميت منابع
 ، سال انتشار آن ھا ، سال انتشار آن ھا
منابع از مؤلف برخورداری منابعميزان از مؤلف برخورداری ميزان ميزان برخورداری مؤلف از منابعميزان برخورداری مؤلف از منابع

..را خواھد دانسترا خواھد دانست        
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ل لف اله١۶١۶ف طالب تنظي ۀ شي با آشناي اله؛ طالب تنظي ۀ شي با آشناي ؛ ؛ آشنايی با شيوۀ تنظيم مطالب رساله؛ آشنايی با شيوۀ تنظيم مطالب رساله١۶١۶فصلفصل
فھرست مآخذ ١۶-٢- ٨

 روش ھای ذکر مآخذ روش ھای ذکر مآخذ::
ذکر منبع ، پيش يا پس از نقل مطلب در داخل پرانتزذکر منبع ، پيش يا پس از نقل مطلب در داخل پرانتز..
رق پا در شماره يا تاره يلۀ به منبع رقمعرف پا در شماره يا تاره يلۀ به منبع معرف معرفی منبع به وسيلۀ ستاره يا شماره در پاورقیمعرفی منبع به وسيلۀ ستاره يا شماره در پاورقی..
گذاشتن شمارۀ مسلسل در متنگذاشتن شمارۀ مسلسل در متن..
 معرفی منابع در پايان معرفی منابع در پايان..
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رساله١۶١۶فصلفصل مطالب تنظيم شيوۀ با آشناي رساله؛ مطالب تنظيم شيوۀ با آشناي ؛ ؛ آشنايی با شيوۀ تنظيم مطالب رساله؛ آشنايی با شيوۀ تنظيم مطالب رساله  ١۶١۶فصلفصل
فھرست مآخذ ١۶-٢- ٨

 نحوۀ ذکر مآخذ کتاب به ترتيب نحوۀ ذکر مآخذ کتاب به ترتيب::
، نام خانوادگی و نام مؤلف ،نام خانوادگی و نام مؤلف
، ممنام کتاب ،نام کتاب
 ، نام مترجم ، نام مترجم
، ناشر ،نا ناشر نا ، نام ناشر ،نام ناشر
، نوبت چاپ ،نوبت چاپ
، مکان چاپ ،مکان چاپ
تاريخ نشرتاريخ نشر.. خخ
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ل لف اله١۶١۶ف طالب تنظي ۀ شي با آشناي اله؛ طالب تنظي ۀ شي با آشناي ؛ ؛ آشنايی با شيوۀ تنظيم مطالب رساله؛ آشنايی با شيوۀ تنظيم مطالب رساله١۶١۶فصل فصل 
نشانه ھای اختصاری ١۶-٢- ١٠

 نشانه ھای اختصاری به منظور جلوگيری از تکرار و نشانه ھای اختصاری به منظور جلوگيری از تکرار و
طوالنی شدن مطلب ، در متن يا پی نوشت يا فھرست  طوالنی شدن مطلب ، در متن يا پی نوشت يا فھرست  

..مآخذ ، مورد استفاده قرار می گيردمآخذ ، مورد استفاده قرار می گيرد ر ی ر ر رر ی ر ر ر
 کک..رر: : می نويسند می نويسند ” ” رجوع کنيد به رجوع کنيد به “ “ مثالً به جای مثالً به جای

www*p
nu

eb
*co

m



ر؛ آشنايی با شيوۀ تنظيم مطالب رساله؛ آشنايی با شيوۀ تنظيم مطالب رساله١۶١۶فصل فصل  يم يو ريی يم يو يی
نشانه ھای اختصاری ١۶-٢- ١٠

برخی نشانه ھای اختصاریبرخی نشانه ھای اختصاری::
مقايسه کنيد مقايسه کنيد . = . = قسقس..
٧۵٣٧۵ال==ققھھ٣ به ف المت به ف قمری٧۵٣٧۵٣مت قمریھجری ھجری ھجری قمریھجری قمری٧۵٣٧۵٣متوفی به سالمتوفی به سال. =. =قق..ھـھـ٧۵٣٧۵٣..مم..
قبل از ميالدقبل از ميالد. = . = مم..قق..
 پس از ھر حرف که نشان اختصار است ، يک نقطه به پس از ھر حرف که نشان اختصار است ، يک نقطه به

آيد م حرف چند اسقاط آيدنشانه م حرف چند اسقاط www*p..نشانه اسقاط چند حرف می آيدنشانه اسقاط چند حرف می آيدنشانه
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فارسی فارسینگارش نگارش فارسینگارش فارسینگارش
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