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تقریبا هیچ زبان آموزی از جمله خودم وجود ندارد که هر روز با دیکشنری سر و کار نداشته باشد. کافی است در اینترنت 
جستجو کنید تا صدها دیکشنری پیدا کنید. اما سوال بسیاری از کاربران این است که از این بین کدام دیکشنری برای هر 
زبان مناسب تر است. در این مقاله به معرفی معتبرترین دیکشنریهای رایگان آنالین پرداخته ام. هر چند بنده خود به همه 
این زبانها مسلط نیستم لیکن از آنجاییکه همواره تقاضاهای متعددی از سوی دوستان در خصوص معرفی دیکشنری های 

مختلف برای زبانهای گوناگون وجود داشت، تصمیم گرفتم پس از تحقیق در این زمینه لیستی از66 دیکشنری برتر آنالین 
برای 25 زبان رایج دنیا را به شما خوبان معرفی کنم. امیدوارم این مجموعه که با تالش فراوان تهیه شده است برای شما مفید 

باشد. 

1. زبان انگلیسی 
Oxford dictionaries

 Collins dictionary 
یک دیکشنری چند زبانه فوق العاده 

Urban dictionary 
یکی از دیکشنری های مورد عالقه خودم که بیشتر برای پیدا کردن اسلنگ های جدید از آن استفاده می کنم. 

Cambridge Learner’s dictionary

2. زبان فرانسه   
http://www.larousse.fr 
 
http://littre.reverso.net 

این دیکشنری یکی از محبوبترین دیکشنری ها بین فرانسوی زبان ها است.

Le grand dictionnaire terminologique, 
اگر به دنبال اصطالحات فنی در زبان فرانسه هستید این دیکشنری برای شماست.

 http://www.crisco.unicaen.fr/des/ 
این دیکشنری مترادف کلمات فرانسه را به چندین زبان معرفی می کند.

http://dictionnaire.sensagent.com/a/fr-fr/

66 دیکشنری آنالین برای 25 زبان     
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نویسنده: دکتر زبان )مسعود اکبری(

موضوع: 66 دیکشنری آنالین برای 25 زبان        
برای خواندن جدیدترین مطالب آموزشی به سایت دکتر زبان مراجعه کنید!

برای دانلود صدها مقاله مشابه این مطلب عضو سایت دکتر زبان شوید!

http://oxforddictionaries.com/
http://www.collinsdictionary.com/
http://www.urbandictionary.com/
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/learner-english/
http://www.larousse.fr/dictionnaires
http://littre.reverso.net/dictionnaire-francais/
http://www.granddictionnaire.ca/btml/fra/r_motclef/index.asp
http://www.crisco.unicaen.fr/des/
http://dictionnaire.sensagent.com/a/fr-fr/
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3. زبان آلمانی  
 

dwds.de

http://www.duden.de/ 
این دیکشنری مانند دیکشنری باال دریایی از اطالعات در مورد هر کلمه ارائه می کند. 

http://dict.leo.org/ 
از طریق این دیکشنری می توانید ترجمه بسیاری از لغات را از زبان آلمانی به زبان های انگلیسی، اسپانیایی، فرانسه، ایتالیایی، 

لهستانی، روسی، پرتغالی و چینی پیدا کنید.

4. زبان ایتالیایی  

http://www.treccani.it/vocabolario/italiano/

http://www.dict.cc/ 

http://de.pons.eu/ 

http://dict.tu-chemnitz.de/ 

5. زبان اسپانیایی  
http://lema.rae.es/drae 

http://www.tubabel.com/ 

http://www.spanishdict.com/ 

6. زبان هلندی  
http://www.vandale.nl/ 

این وبسایت دارای دیکشنری تک زبانه و دو زبانه است!

7. زبان روسی  

 Multitran

http://dwds.de/
http://www.duden.de/
http://dict.leo.org/
http://www.treccani.it/vocabolario/italiano/
http://www.dict.cc/
http://de.pons.eu/
http://dict.tu-chemnitz.de/
http://lema.rae.es/drae/
http://www.tubabel.com/
http://www.spanishdict.com/
http://www.vandale.nl/
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2
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8. زبان عربی  مصری  

http://www.lisaanmasry.com/online/search.php 
این دیکشنری برای افرادی که به دنبال یادگیری زبان عربی با لهجه مصری هستند بسیار فوق العاده است. 

     9. زبان چینی )مندرین(
http://www.iciba.com/

http://dict.youdao.com/

http://dict.cn/

http://www.nciku.com/

http://www.zdic.net/

http://www.mdbg.net/chindict/chindict.php

http://xh.5156edu.com/

https://www.moedict.tw/

اگر به دنبال یک دیکشنری چینی – چینی هستید به این لینک مراجعه کنید:

 http://dict.baidu.com/

10. زبان چینی )کنتونیز(

 http://www.cantonese.sheik.co.uk/scripts/wordsearch.php

11. زبان ژاپنی
http://www.excite.co.jp/dictionary/ 

دیکشنری یک زبانه و دو زبانه 

http://dictionary.goo.ne.jp/ 
این دیکشنری به شما امکان می دهد به طور همزمان یک لغت را در دیکشنری یک زبانه، چند زبانه و ژاپنی – چینی 

جستجو کنید.
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http://www.alc.co.jp/ 
در این دیکشنری می توانید جمالت فراوانی برای هر مثال پیدا کنید.

http://jisho.org/

http://tangorin.com/

http://dic.yahoo.co.jp/

http://nihongo.monash.edu/cgi-bin/wwwjdic?1C 
این دیکشنری ژاپنی به انگلیسی است.

http://www.sanseido.net/

     12. زبان کره ای  
http://m.endic.naver.com/ 

این دیکشنری چند زبانه است.

http://www.zkorean.com/english-korean-dictionary

13. زبان ترکی

http://www.seslisozluk.net/

14. زبان سوئدی

http://www.ord.se/

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

15. زبان پرتغالی
http://www.dicionarioinformal.com.br/ 
 
http://www.priberam.pt/dlpo/
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     16. زبان لهستانی

http://lektorek.org./polish/

http://ling.pl/

       17. زبان ایرلندی
http://focal.ie/  

http://www.potafocal.com 

18. زبان مجارستانی

http://szotar.sztaki.hu/angol-magyar 

http://topszotar.hu/angolmagyar/  

19. زبان یونانی )کالسیک(

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/resolveform?redirect=true

20. زبان چکسلواکیایی

Slovnik

Seznam

http://prirucka.ujc.cas.cz/ 
تعاریف موجود در این دیکشنری چندان جالب نیستند اما از نظر صرف افعال دیکشنری مناسبی است.

21. زبان ویلز

http://www.geiriadur.net/
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22. زبان اسپرانتو

http://lernu.net/  

Reta Vortaro 

http://esperanto-panorama.net/vortaro/eoen.htm 

http://vortaro.net/

     23. زبان التین
http://www.latin-dictionary.org/

24. زبان اشاره آمریکایی
زبان اشاره سیستمی از زبان است که برای انتقال معنا، به جای الگوهای صوتی یا نوشتاری از الگوهای عالیم دیداری 

)ترکیب همزمان شکل، جهت و حرکت دستان، بازوها یا بدن و حاالت صورت(  در یک کلمه اشاره استفاده میکند این زبان 
برای ارتباط با ناشنوایان استفاده می شود.

ASL pro

Signing Savvy

25. زبان اشاره )انواع مختلف(

http://www.spreadthesign.com/ 
این دیکشنری همه لغات را پوشش نمی دهد اما بر اساس نوع کشور عالمتها را تفکیک می کند.

امیدوارم این مجموعه که با تالش فراوان تهیه شده است برای شما مفید باشد. ما با حمایتهای شما توانسته ایم یکی از 
برترین مرجع مقاالت آموزش زبان انگلیسی در ایران باشیم. از لطف همه شما سپاسگزاریم. لطفا اولین فردی باشید که 

نظر خود را در مورد این مقاله برای ما می نویسید.

http://lernu.net/
http://reta-vortaro.de/revo/
http://esperanto-panorama.net/vortaro/eoen.htm
http://vortaro.net/
http://www.latin-dictionary.org/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://www.aslpro.com/cgi-bin/aslpro/aslpro.cgi
http://www.signingsavvy.com/
http://www.spreadthesign.com/
http://drzaban.com/friends-dictionary/

