
تايپ صحيح فارسي



:امالي صحيح كلمات

واندنخازفارسی زبانیهر.استكلماتصحيحاماليرعایتفارسی،تایپدرموضوعمهم ترین
مقالهیکبهنسبتشایدحتیومی شودناراحتاست،متعددامالییغلط هايدارايكهمطلبی

.كندنگاهبی مصرفوسادهمقاله  ايدیدبهمهم،

بادبایرا”اسراف“ندانيدمثالطوربهشماكهنيستاینبهمربوطمورد،ایندرمابحثاما
ماهر،يستتایپیکكهشویمیاد آوررانکتهاینداریمقصدمابلکه،”ص“بایابنویسيد”س“
ثرابركهماستمنظورامالیی ايغلط هايدیگر،عبارتبه.”اسارف“:نمی نویسدرا”اسراف“

.می دهدرختایپيستاشتباه



:رعایت قواعد و قوانين تایپ فارسی
انجامحيحصتایپمی توانكليد،چندفشردنباونداردقواعديفارسی،تایپمی كنيدفکرالبد

!داد

ایپتدرشيرینیقواعدچهكهشدخواهيدمتوجهباشيد،ماهمراهبخش،اینپایانتااگراما
!كندتوجهآن هابهكسیكمترشایدكهاستموجودفارسی



:فاصله مجازي
كهمی دانم.”می شود“:كنيدمقایسهكلمهاینباآن را،”شودمی“:كنيدتوجهكلمهاینبه

كلمههبنسبتكمتريفاصلهدوم،كلمهدر”ش“و”ي“بينبله،.شده ایددوآنتفاوتمتوجه
.می شودمشاهدهاول

،است”مجازيفاصله“معنايدقيقااین.



چطور فاصله مجازی ایجاد کنیم؟
كليدبایدكهكجاهرمحازي،فاصلهایجادبراياست،راحتخيلیSpaceایجادبرايرا

كليدحالت،هماندروداریدنگهپایين،SpaceزدنازقبلراShiftكليدبزنيد،فاصله
Spaceدیگر،عبارتبهیا.بزنيدرا

“تركيبیكليد هايازمجازي،فاصلهایجادبرايShift + Spaceكنيداستفاده”.

فارسیبرايشماكليدصفحهكهاستمعنیاینبهكليدهاایننکردنعملصورتدر
.استنشدهاستاندارد



التمشکاینازموردچنددارد،صفحهصدهایاوده هاكهشده،تایپمطلبیکدركنيدفرض
.آیدوجودبه

دان به نظر می رسد، مشکالتی از این نوع در یک مقاله مهم، جداً در خواننده مقاله، حسی نه چن
!خوب ایجاد می كند و باعث می شود تأثير مطلب از بين برود

براينظرموردكلمهكنيد،استفادهفاصلهازاست،الزممجازيفاصلهكهجاییدراگر
در”می“كهنمی كندفرقیواژه پرداز،آننظرازنتيجهدر.می آیدحساببهكلمهدوواژه پرداز،

ایناشد،بشدهاستفادهمجازيفاصلهازاگراما!نباشدیاوباشد”شود“كناردرحتما،”می شود“
اگریحتباشند،همكناردرحتمابایدنتيجه،درومی شوندمحسوبكلمهیکدقيقاكلمات،

هفاصلدو،اینبينهرگزدهد،قراردیگريخطدررامتنازقسمتیباشدمجبورواژه پرداز
.می كندمنتقلپایينخطبهرادوهربلکهنمی اندازد



:برخی از نمونه های فاصله مجازی
- (درست)جمله ها >—جمله ها

- (درست)ویران گر >—ویران  گر

- (درست)پيش فرض >—پيش فرض

- (درست)چهره نما >—چهره نما

- (درست)آن ها >—آن ها، آنها

- (درست)نوشته ایم >—نوشته ایم



:فاصله عالئم با کلمات
كيبی براي بخش عمده عالئم به كار رفته در زبان فارسی، كه در كيبوردها نيز تعبيه شده، به همراه كليدهاي تر

:نوشتن آن ها، در زیر آمده است

 )(—( ،پرانتزهاShift+0 وShift+9)

،—(Shift+T)

:—(Shift+;)

؛—(Shift+Y)

« » —(Shift+L وShift+K)

“—(Shift+’)

!—(Shift+1)

.—(نقطه و سه نقطه)

(…+ -%؟: )به عالوه عالئم واضحی چون



قاعده کلی در استفاده از این عالئم، در تایپ 
فارسی

“المت و بين هر عالمت و كلمه قبلی، هيچ فاصله اي نباید زده شود، اما بين هر ع
”كلمه بعدي، حتما یک فاصله نياز است

ل شما من ، انسانی مث: پيغمبر فرمود “: به طور مثال، به این جمله توجه كنيد
ل شما من، انسانی مث: پيغمبر فرمود“: آن را با این جمله مقایسه كنيد” .هستم 
”.هستم

 ارد، در جمله اول فاصله وجود د” :“و ” فرمود“فکر می كنم متوجه شدید كه بين
این تفاوت ها در . ، هيچ فاصله اي وجود ندارد(كه درست است)اما در جمله دوم 

.نيز دیده می شود( نقطه)” .“و ( ویرگول)” ،“كاربرد 



استفاده از حرکات
در كيبوردهاي معمول، كليدهاي تركيبی براي افزودن حركت، به حروف، به صورت زیر است:

 ( فتحه)ــَـــShift+A

( ضمّه)ـــُــShift+S

( كسره)ـــِــShift+D

( تنوین فحه)ـــًــShift+Q

( تنوین ضمّه)ـــٌــShift+W

( تنوین كسره)ـــٍــShift+E

:و اما براي قرار دادن همزه، از كليد هاي تركيبی زیر استفاده كنيد

 ( الف به همراه همزه در باال)أShift+N

 ( الف به همراه همزه در پایين)إShift+B

 كليد ( ”ي“همزه بر روي )ئM

 ( همزه در كنار حرف)ءShift+M



نكات دیگر
فاصله اضافی ممنوع

.اشتباه است”  كار گاه”

فاصله كم ممنوع

.اشتباه است” چراغ مطالعه"

 نقطه، بعد از عالئم

:  مانند این جمله

.«برخيزید و یک قدم به جلو بيایيد! مردم»: شخصی داد زد

 كشش در كلمات با كمک كليدهاي تركيبیShift+J

"تـــــــــوانا بود هر كه دانــــــــا بود"


