
                               هاست توانایی نوشتن وجه متمایز کننده انسان       

                       مهارتهای نوشتاری خود را میتوانید تقویت کنید:   

                                                                                                                

برلب خواننده بیاورد اورا به  نوشته شمابایددرپایان خنده

                       فکر 

                                                                         های نویسنده های بزرگ را بخوانیدنوشته

 .                          ببردیا به انجام دادن کاری وادار کند.

                                                                                                     هر روز تمرین کنید

                                                                    کذار به پایان ببرید. همیشه مطلب خود را بایک جمله ی تاثیر

                              های خود را یک روز بعد از نوشتن ویرایش کنیدهنوشت

                                                                                                                برای خود یک ساختار انتخاب کنید

:نکته مهم   

                                                                                            گوش کنیدسعی کنید به ندای درونی خود 

 .*آنچه را نوشته اید با صدای بلند بخوانید و ویرایش کنید 

                          توجه داشته باشید که اگر محتوای درونی یک نوشته مبتنی بر حقیقت و نظم باشد، قدرتمندتر است

 .گفتارمان هم باید طنین خوشی داشته باشد .

                                                                                    های ربطی و توصیفی را حذف کنیدقیدها، عبارت

 .این را از خود بپرسید :کجای مطلبم تاثیر گزار است؟

                                           است نویسی مختصر و  گوییی من رککنید. شیوه ی بیان درستی را انتخابشیوه

 .کجای مطلبم به خواننده انگیزه ای برای ادامه مطالعه می دهد

                                                                       به کالم خود، لحن مناسبی بدهید. لحن من مقتدارانه است

 .و نکته مهم در کجای آن نهفته است ؟               

                                                                                    گیرید، قدرت القا کنیدبه ضمایری که به کار می

 .از چه قسمتی ذهن خواننده کامال درگیر موضوع می شود ؟

                                                   رای نوشتن انتخاب کنید و در بند قواعد دستور زبان نباشیدزبان محاوره را ب

 .آیاخواننده مطلبم را تاپایان خواهد خواند؟

                                                                             زنیم، بنویسیمطور که حرف میبه نظر من باید همان

 .نوشته ام این قابلیت را دارد که خواننده را را به فکر فرو ببرد ؟

                      دهمها معتقدم و بین شواهد و نظرها به نظرها اهمیت میبین تحقیق و دانسته ها، من به دانسته

 .                 >>این امکان وجود دارد که پس از خواندن این مطلب به فکر



                      برای نوشتن از کلماتی استفاده کنید که یک تصویر ذهنی را برای خواننده به همراه داشته باشد

 .انجام دادن کاری بیفتد؟

های طوالنی پرهیز کنیداز نوشتن پاراگراف . 

 فکر این به یا …اشکالی ندارد که از کلمات تکراری استفاده کنید، من به دفعات سر نخ اصلی

گیرممی کار به را …کنید . 

  .برای تاکید بیشتر بعضی از کلمات را درست تر و متمایز از بقیه ی کلمات سطر بنویسید .

سعی کنید در همان ابتدای نوشته ذهن خواننده را درگیر کنید طرح یک پرسش یا بیان 

 یک مطلب کوتاه ولی جذاب می تواند شروع خوبی باشد.

  

  

 


