
 عالئم سجاوندی ةه زةان ساده

 نقطه ).(

 در پایان ُيَ جيهَ ُا ةَ جز پرشظی و غاطفی ةاید ٌلطَ ةگذاریو.

 ٌيٌَّ : ىدرشَ ُا طروع ةَ کار کردٌد .

 ویرگول )،(

یا جيهَ ُای غیر ىصحلم کَ در ىجيّع جيهَ ای کاىم را ىی شازٌد ، گذاطحَ ىی طّد . ُو 

چٍیً ، ةیً دو کهيَ کَ ىيکً اشث خّاٌٍده ُا آن را ةا کصره ی اضافَ ةخّاٌٍد ، كرار ىی 

 گاُی ٌیز جای آن پس از ىٍاداشث .گیرد . 

 نهونه ها :

 ده اٌد.ٍُری خّد ، آدار ىػروفی آفریایراٌیان ةا کّطض 

 اگر اٌدیظَ ات ةارور طّد ، خالق خّاُی طد .

 پروردگارا ، ىارا ُدایث کً .

 دو نقطه):(

 .«از ةرٌاىَ راضی ُصحیو  »كتم از ٌلم كّل ؛ داٌض آىّزان ىی گّیٍد :  .1

 ؛ ىیٍا : آةگیٍَ ، طیظَ .. ىلاةم کهياجی کَ ىی خّاُیو آن ُا را ىػرفی کٍیو 2

شخث کّطی ، ةرٌاىَ » چیز ؛ پایَ ُای ىّفلیث غتارجٍد از :  یک. ٍُگام ةرطيردن اجزای 3

 «.داطحً ، اغحياد ةَ ٌفس و ... 

  



 )» «( گیونه

 . شخٍی کَ ةَ طّر ىصحلیو از جایی یا کصی ٌلم ىی طّد ، داخم گیّىَ كرار ىی گیرد.1

 .«ُر کَ دشث از جان ةظّید ، ُر چَ در دل دارد ةگّید » ةَ كّل شػدی 

غٍّان ُا و اغالخات غهيی یا فٍی )فلط ةار اول( را کَ ىی خّاُیو ىيحازجر ٌظان  . اشاىی ،2

 کّچکحریً جزء ىػٍی دار زةان اشث .« جکّاژ»ةدُیو ، در گیّىَ ىی گذاریو : 

 )؟(عالنت پرسش 

 انف : در آخر جيهَ ُای پرشظی از ایً غالىث )؟( اشحفاده ىی کٍیو .

 ت داری ؟ٌيٌَّ : چَ ةرٌاىَ ای ةرای آیٍده ا

 ب : ةرای ٌظان دادن جردید و اةِام ، غالىث پرشض آن را درون پراٌحز یا کياٌک ىی آورٌد:

 )؟( ٌّطحَ اٌد. 525ٌيٌَّ : ةرخی وفات شٍایی را 

 عالنت تعجب یا توجه )!(

 ایً غالىث در پایان جيهَ ُای غاطفی ةَ کار ىی رود.

 چَ ُّای خّةی ! غجب ىٍظره كظٍگی !

 ! افصّس ! دریغا

 نقطه ویرگول )؛(

ةرای جدا کردن جيهَ ُایی کَ از ٌظر شاخحيان و ىفِّم ىصحلم ةَ ٌظر ىی رشٍد اىا در یک 

 غتارت طّالٌی ةا یکدیگر ارجتاط ىػٍایی دارٌد ، ةَ کار ىی رود .

ٌيٌَّ : ةرای اجرای ایً طرح ةاید ةرٌاىَ داطث ؛ شرىایَ گذاری کرد ، ىظاور ىحخػع داطث و 

. ... 



 را شحایض خّش آید ؛ چّن الطَ کَ در کػتض دىی فرةَ ٌياید.اخيق 

  (-خط فاصله )

 . جيهَ ُای جّضیدی یا ةدل و ... ةیً دو خط فاغهَ كرار ىی گیرٌد.1

 روایث در خفظ داطث . 14كرآن را ةا  –نصان انغیب  –خافظ طیرازی 

ةلیَ آٌِا را در شطر ةػدی َ . ُرگاه کهيَ ای در آخر شطر ٌگٍجد ، ةا كرار دادن یک خط فاغه2

 ىی ٌّیصیو.

 . ةَ ىػٍی )جا( و )ةَ( ةرای ةیان فّاغم زىاٌی و ىکاٌی :3

 کیهّىحر اشث. 099ىظِد  –فاغهَ جِران 

 ىظِد وارد ایصحگاه طد . –كطار جِران 

 . ٍُگاىی کَ دو کهيَ روی ُو دو جٍتَ ی گٌّاگّن از یک ىٍظّر را ٌظان دٍُد.4

 یکی خاغی ةا ُو دارٌد .ادةی ٌزد –ىتاخخ ٍُری 

 . در اةحدای جيهَ ُای ىکانيَ ای یا ٌيایض ٌاىَ ةَ کار ىی روٌد:5

 انّ  -

 ةفرىایید.-

 شالم! -

 [ ]قالب 

 . ىطانتی را کَ جزء اغم کالم ٌتاطد ، داخم كالب ىی آوریو.1

 و در گّطَ ای ایصحاد . ]ادای اخحرام [کيال انيهک وارد جاالر طد 

 . دشحّرُای اجرایی در ٌيایض ٌاىَ ُا : 2



 «ُرگز جصهیو ٌيی طّم :» ]ةا ندً كاطع  [کيال انيهک 

 یا انداكی در كالب گذاطحَ ىی طّد :. در جػدیح ىحّن كدیو ، کهيات جّضیدی 3

 «شد. ]زخمی  [او را دست ، افگار »گفث : 

 ستاره )*(

 . ةرای جّضیح یک کهيَ در پاوركی یا زیر ٌّیس ؛1

 . در آغاز شطر ةَ ٌظاٌَ ی طروع ىطهب جدید و جهب جّجَ خّاٌٍده.2

 پیکان یا جهت نها )       (

خرف اضافَ + شر       . ةرای ٌظان دادن ٌحیجَ ؛ از شروا کردن چٍد جزء دارد 1

 )اشو(+وا)پیظٌّد(+کردن )ىػدر(

 جَ اندقخ      اةً شیٍا  ؛«رجّع کٍید ةَ»یا « ٌگاه کٍید». ةَ جای غتارت 2

 ("ایضا ) 

 غالىث جيهَ ُا و کهيَ ُای ىظاةَ اشث و ةرای جهّگیری از جکرار ةَ کار ىی رود .

 نثال :

 شاده ٌّیصی یػٍی خّداری از کارةرد کهيات پیچیده؛ 

 "      "     "      "      "        "       "    ٌَىفاُیو ةیگا. 

 

  


