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ها، ها، آنچسبد: اینفاصله به جزء قبلی خود میجمع فارسی، همواره با نیم ه، نشان«ها» .1
 ها و...کتاب

گیرد، مگر در: هرجا، هرچه، هرکدام، بعدی خود قرار می ههمواره با یک فاصله از کلم« هر» .2
 هرکس، هرکه، هریک، هرچند.

شوند، مگر در: بهتر، کهتر، مهتر، بیشتر، فاصله از جزء قبلی خود جدا میبا نیم« ترین»و « تر» .3
 کمتر، بهترین، کمترین، بیشترین.

نوشته شود: « ست»صورت شود باید بهختم می« و»یا « الف»ای که به بعد از واژه« است» .4
 هاست، جلوست و...کتاب

تندی، شدت، بهخصوص اینکه...، بهشود: بهاش جدا میفاصله از جزء بعدیقیدساز با نیم« بـ» .5
 سختی و...ویژه، بهراحتی، بهبه

ام، شان/ خانهتان، کتابمان، کتابنگارش ضمایر متصل: کتابم، کتابت، کتابش، کتاب هشیو .6
مان، اش، کشتیات، کشتیام، کشتیشان/ کشتیتان، خانهمان، خانهاش، خانهنهات، خاخانه

 شانتان، رادیومان، رادیواش، رادیوات، رادیوام، رادیوشان/ رادیوتان، کشتیکشتی
خوبم، خوبی، خوب است، خوبیم، خوبید، «: بودن»های متصل فعل نگارش صورت هشیو .7

 ود است، خشنودیم، خشنودید، خشنودنداند/ خشنودم، خشنودی، خشنخوب
 شوند: کتاب خواندن، خوب بودناجزای مصدر با فاصله نوشته می .8
"" استفاده  هاست، نه "". در حالت گیومه در گیومه، از نشان»« گیومه در فارسی  ه. نشان .9

 «(من یکی از بهترین "مدرسان" این شهرم.»کنیم )مثال: علی گفت: می
علی __ که »رود: بلند )دوتایی( برای جدا کردن عبارت معترضه یا بدل به کار می هخط تیر  .10

 « مریکا مهاجرت کرد.آآموزان این مدرسه بود __ به یکی از بهترین دانش
ها و مواردی از این دست باید ها، نشریهنامها، نمایشهها، فیلم. نام آثار هنری، کتاب .11

« کند که...به موضوعی اشاره می گتسبی بزرگاسکات فیتزجرالد در رمان »ایتالیک شوند: 
 آید. کوتاه، شعر و مقاله در گیومه مینام داستان

، مسلمین ها و تعابیری باید اصالح شوند: اساتید )استادان(، مسئولین )مسئوالن(چنین واژه  .12
)مسلمانان(، با این وجود )با وجود این(، توسِط )ترجیحاً فعل جمله معلوم شود(، موردنقد قرار 

 هوسیلناپذیر(، به)اجتناب اجتنابدادن، مورداستفاده قرار دادن، به عمل آوردن، غیرقابل
 دسِت، با و...()به
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