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 های اپلیکیشن بهترین از تا ۱۵
 یادگیری  به که دیکشنری

 کند  می کمک شما زبان 
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 چیست؟   انگلیسی   دیکشنری   اپلیکیشن   بهترین 
 

 دهید؟ می  انجام کاری چه دانید  نمی را  آن معنی که بربخورید انگلیسی کلمه یک به اگر
 ببرید؟ سنگین و  بزرگ دیکشنری یک خودتان  با  رویدمی  جا هر شود می آیا

 داد؟ انجام باید کاری چه آن  یادگیری و کلمه معنی  کردن  پیدا برای
 .کنید سرچ را آن  معنی بعد و بنویسید را کلمه  که  است این هاراه  از یکی

 .کنید استفاده دیکشنری وبسایت از  توانید می  باشید داشته اینترنت  اگر یا
 .کنید پیدا را کلمات  معنی داشتید،  نیاز موقع هر و  کنید دانلود  را دیکشنری  اپلیکیشن توانیدمی یا
 

 .کند می تر راحت را شما  کار  و  است راحت بسیار دیکشنری اپلیکیشن از استفاده
 .دارد وجود آیفون  و اندروید برای زیادی دیکشنری هایاپلیکیشن

  در  چیزی چه دنبال به اینکه  به, دارد بستگی شما نیاز  به کنید انتخاب را دیکشنری اپلیکیشن  کدام اینکه
 . گردید می دیکشنری

 
 است؟   کدام   شما   کار   مناسب   دیکشنری   اپلیکیشن 

 :کنید انتخاب را دیکشنری چه که  بگیرید تصمیم توانید می  زیر سواالت به پاسخ با
 کند؟ کار آفالین و  اینترنت   به اتصال بدون که دارید نیاز دیکشنری به آیا •
 باشد؟ داشته  زیادی حجم اپلیکیشن  که است  مهم شما برای آیا •
 کلمات ساده معانی  صرفا یا باشد داشته کمکی  و اضافه اطالعات شما دیکشنری   دارید دوست  •

 اندازد؟می  راه را شما کار
 خیر؟ یا است  مهم شما برای هم کلمات تلفظ آیا •
 است؟ مهم  تانبرای  آن کاربری یرابطه  و  اپلیکیشن ظاهر آیا •
  هستید مطالعه مشغول آوریدمی  گیر آزاد وقت  زمان  هر و  اتوبوس  یا مترو  در  که بگیرید این بر را فرض

 .است کم  تان  گوشی  حافظه طرفی  از
  که دارید  نیاز اپلیکیشنی شما بله، دارید؟ نیاز  دیکشنری اپلیکیشن نوع چه به شما صورت این در

 .کند کار آفالین صورت به و باشد کم حجمش
 است؟ راحت چقدر بینید  می
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  هم ما لغات دایره افزایش باعث کلمات، معنی دادن  بر عالوه توانند می دیکشنری های اپلیکیشن
 .بشوند

 
 .کند می  کمک شما یادگیری به که  دارند خاصی های ویژگی  ها اپلیکیشن از  بعضی

 

دیکشنری   اپلیکیشن   و   ها   وبسایت   بهترین   
 

 Vocabulary.com دیکشنری - 1

 
vocabulary.com البته .  است  دالر  ۲.۹۹  آن  قیمت.  است  موجود   آیفون  برای  هم   و   اندروید  برای  هم  که  

 .آید می شما کار  به زیادی حدود تا  و  دارند هم رایگان خدمات
 قابل و ساده معانی چون است عالی بسیار آموزان زبان برای vocabulary.com  دیکشنری اپلیکیشن

 .دارد فهم
 .دهد  می  توضیح  شما  به  دارد   معلم  انگار  که  است  طوری  دیکشنری  این  کند  می   عنوان   سایت  که   طور  آن

 .دهد می توضیح دارد هایی معنی چه کلمه که این  مورد در دیکشنری این
 .دهد می  توضیح   نیز رودمی  کار به کلمه این چطور  و کجا اینکه  مورد در آن  بر عالوه

Vocabulary.comاست  لغات  دامنه  افزایش  و  آموزش  برای  ایبرنامه  بلکه,  نیست  دیکشنری  یک  فقط. 
 .کنید  تنظیم  را برنامه تان  یادگیری روش اساس بر توانید می

 .پرسد می, ایدداده جواب قبلی سواالت در  آنچه اساس بر سواالتی شما از لغات مورد  در
 .آورد  می در بازی صورت به شما به امتیاز دادن با  را یادگیری همچنین
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۲ -  Dictionary.com 

 
 dictionary.com  است رایگان  و  است موجود  آیپد و آیفون, اندروید برای. 

 .است مناسب دیکشنری  این گردید می  خوب ظاهر با معمولی دیکشنری  یک دنبال به اگر
 .کنید ذخیره را کلمات توانید   می و  کند  می کار آفالین  صورت به. است راحت اپلیکیشن این با کردن  کار

 .دهد  می آموزش شما به را کلمه یک روزانه اپلیکیشن این
  ترین ساده به کلمات ی ریشه مورد  در  و  دهد می نشان شما به را کلمه به مربوط های وبالگ  همچنین

 .است نوشته فهم قابل روش
 .بگیرید یاد را  چیزها خیلی  توانید می  اپلیکیشن  این از استفاده با
 
 English Dictionary – offline  آفالین   دیکشنری   - ۳

 
 .است  استفاده قابل اندروید برای و  رایگان  اپلیکیشن این

 .است مفیدی خیلی ابزار اندروید کاربران  برای اما نیست مدرن ها دیکشنری  بقیه مثل  ظاهرش
 .دهد می شما به آفالین  صورت به را معانی شده گفته اسمش در که همانطور

 :باشد مفید بسیار  آموزان  زبان برای اپلیکیشن این شود می  باعث که  دارد  هم دیگر آپشن چند البته
 .کنید مطالعه را آنها  داشتید نیاز که زمان هر  و  کنید درست  کارت فلش توانید  می اپلیکیشن این در

 .کنید گوش  را  مثالها و  ببینید را گرامری های درس  لیست  توانید می
 .کنید تست  را تان لغات  دانش و  دهید انجام Hang on man بازی توانید می
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 . است  بریتیش هم و  امریکن  هم  اپلیکیشن این
 .است مناسبی گزینه گردید می  بریتیش  دیکشنری یک دنبال به اگر پس 

 
۴ -   Merriam-Webster 

 
  مشکل به کلمه معنی  کردن  پیدا برای  نبودید بلد را کلمه امالی که  خاطر این به حال به تا آیا

 اید؟ برخورده
 .کنید  پیدا را کلمه معنی,  صوتی صورت به کلمه  گفتن  با بتوانید کند  می کمک شما به اپلیکیشن این
 .است عالی بسیار  شوید نمی متوجه درست اما شنوید می را ای کلمه شما که زمانی  برای ویژگی این
 .کند  می کار آفالین صورت به و  است  فهم قابل و  آپدیت آن  معانی و  است معروف بسیار دیکشنری این
 .است استفاده قابل اندروید و ios برای و  رایگان  اپلیکیشن این

 .دهدمی  یاد کلمه شما به روزانه صورت  به و کنید  ذخیره را کلمات توانید  می اپلیکیشن این در
 . کنید پیدا دسترسی اید کرده سرچ قبالا  که کلماتی به توانید می همچنین

 Google translate ترنسلیت   گوگل   - ۵

 
 آیفون و اندروید های گوشی  برای استفاده قابل و رایگان
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  ابزار تواند  می اما نباشد دارید  عادت آن به که  هایی دیکشنری بقیه  مثل  است ممکن دیکشنری این
 .باشد شما برای کاربردی و مناسب

 .است مناسب بسیار کنید استفاده جمله در ای کلمه چه از بدانید  خواهید  می  که زمانی برای
 .کنید استفاده برعکس و  خودتان زبان به انگلیسی از جمله حتی یا کلمه ترجمه  برای آن از  توانید می
  بگویید را ای جمله یا کلمه توانید   می شما یعنی. دارد   نیز را  نوشتار به گفتار تبدیل  قابلیت اپلیکیشن این

 .ببینید را آن نوشته  خود  روبروی و
 .کند ترجمه هم را  تصویر تواند می که  است این دارد اپلیکیشن  این که دیگری ویژه قابلیت

  این و  بگذارید آن روی  را خود  دوربین  توانید می نفهمیدید را  آن معنی و دیدید انگلیسی  به را عالمتی  اگر
 .داد خواهد شما به را  آن معنی اپلیکیشن

  کردن  اضافه حال در  اپلیکیشن این  اما است موجود ها زبان از برخی برای فقط حاضر حال در  ویژگی این
 . است نیز  ها زبان بقیه

 
 Concise English Dictionary and Thesaurus  آیفون   دیکشنری   - ۶

 
 

 .است استفاده قابل  ios برای و  است دالر  ۰.۹۹ اپلیکیشن  این قیمت
 .مفید و  مختصر یعنی concise ی کلمه

 .آید می شما کار به اپلیکیشن  این است، سخت شما برای  ها معانی  اکثر خواندن  اگر
 .دارد  فهم قابل و کوتاه معانی دیکشنری این

 .دهد می نشان شما  به نیز را است شما مدنظر  لغات به نزدیک که کلماتی و مخالف کلمات همچنین
 .دهد می قرار شما  اختیار در  بیشتر یادگیری برای هم را  منابع همینطور 

  هم  را بود؛ کسی چه  Diesel Rudolf اینکه و   کنید جستجو را diesel کلمه توانید می شما بنابراین
 .ببینید
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 .است تصویری اصطالحنامه یک دارای  اپلیکیشن این همچنین
 کلمات تا  کنید کلیک کلمات روی و  بنویسید را کلمات که دهد  می را امکان این  شما به ویژگی این

 .ببینید نیز  را دیگر  مرتبط
, جمله در  بردن بکار برای درست ی کلمه دقیق انتخاب همینطور و کلمه دقیق معنی فهمیدن برای این

 .دارد کارایی
 
 Urban Dictionary ای   محاوره   زبان   دیکشنری   - ۷

 
 .است استفاده قابل اندروید و  ios های گوشی  برای و رایگان

 
  می استفاده ساختگی کلمات از افراد گاهی. نیست دیکشنری در  شنوید می  بیرون که کلماتی ی همه
 اینها به. دهند  می دیگری معانی کلمات به کنند  می صحبت شان  دوستان  با وقتی گاهی. کنند

slang شود می گفت ای محاوره انگلیسی یا. 
 .دهد  می توضیح را ای محاوره کلمات  دیکشنری این

 .استثناست  Urban دیکشنری اما. دارید نیاز خود گوشی در دیکشنری  یک  به تنها شما که گفتیم
 .کنید استفاده آن از  معمولتان دیکشنری درکنار  توانید می که دیکشنریست  بهترین اپلیکیشن این
  را معانی این  اما, دهد می شما به هم را( ای محاوره غیر کلمات) معمولی کلمات معنی دیکشنری این

 .دهد می شما به ای بامزه شکل به
 :  دهد می  را  معنی این شما به کنید جستجو را car ی کلمه معمولی دیکشنری یک  در اگر  مثال

a vehicle that people drive   (کنند می رانندگی آن  با مردم که ای وسیله ). 
 : دهد می شما به صورت این  به را معنی Urban دیکشنری در اما

man’s best companion  (مردم همراه بهترین ). 
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 .است ادبانه بی اصطالحات و کلمات شامل  نتیجه در که, شده ساخته کاربران  توسط دیکشنری این
  بهترین اپلیکیشن این,  نگیریم نظر در  را اش ادبانه بی بخش این اگر. کنید استفاده ان  از  دقت با پس

 .است محاوره زبان یادگیری برای گزینه
 
 Wolfram Words Reference App  آیفون   دیکشنری   - ۸

 
 .است استفاده قابل  ios گوشیهای برای و  است دالر  ۰.۹۹ اپلیکیشن  این قیمت
 .است پیشرفته بسیار اما برسد نظر  به ترسناک اپلیکیشن  این ظاهر است ممکن
 .شماست مناسب اپلیکیشن این هستید ایپیشرفته آموززبان  اگر. دارد ساده معنی یک از بیشتر خیلی
  چگونگی آن بر عالوه اما دهد، می را کلمات معانی شما به دیکشنری این  ها اپلیکیشن سایر مثل

 .کند  می عنوان را رفت کار به کلمه این که باری اولین  و کلمه ی ریشه, کلمه از استفاده
  که ببینید توانید می  و  کنید  پیدا را بینید  می معروف های کتاب و ها فیلم در که  کلماتی توانید می

 .است رفته کار به چندبار
 .کنید استفاده Scrabble بازی برای اپلیکیشن این از  توانید می همچنین

  مورد  نابینا افراد  توسط که نوشتاری زبان)بریل زبان به ترجمه برای اپلیکیشن این از  توانید می  حتی
 .کنید استفاده(  گیرد می قرار استفاده
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 WordWeb Dictionary آفالین   دیکشنری   اپلیکیشن   - ۹
 

 
 .است تبلیغات بدون و آفالین دیکشنری این پیداست، اسمش از که  طور همان

  جزئیات  سایر و  مترادف متنی، تلفظ ۸۵۰۰۰ حدود و عبارت و واژه ۲۸۵۰۰۰ از بیش حاوی دیکشنری این
 .کند می کمک  شما انگلیسی زبان یادگیری به که است ضروری

 .کنید دانلود  مجزا صورت به باید که دارد   هم صوتی نسخه اپلیکیشن این
 :دیکشنری این  مهم های ویژگی  از

 وب  ورد در  معنی کردن  پیدا و دیگر های برنامه از واژه سریع  انتقال امکان •
 شود می  تلفظه هم  شبیه که هاییواژه  ی ارائه •
 قیدها و  اسامی  افعال، روی جستجو فیلتر ی گزینه داشتن •
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1۰ - Fast Dic 

 
  کرده تمرکز برعکس  و فارسی به انگلیسی ترجمه روی خاص طور به و  است  ایران  ساخت دیکشنری این

 .است
 .دهد می انجام را شما ترجمه کار  آنالین صورت به هم دیکشنری  فست سایت وب

 :دیکشنری این های ویژگی  از
 آفالین  صورت به برعکس و  فارسی  به انگلیسی لغت ۲۰۰.۰۰۰ از بیش ترجمه •
 ها واژه فونتیک  داشتن بر در •
 بریتیش  و  امریکن  ی جههل دو با کلمات تلفظ •

 
 تحلیلگران   دیکشنری   - 11

 
 .است برعکس و  انگلیسی به فارسی های دیکشنری  قدرتمندترین از  یکی  تحلیلگران دیکشنری

 .است داده جا خود در را …(   و ۵۰۴ آکسفورد، النگمن،) معروف دیکشنری ۷  از بیش
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 :دیکشنری این های ویژگی  از
 گوناگون های نامه لغت های واژه  تمامی داشتن بر در •
 اصلی کلمات مترادف  و  فونتیک ، فارسی  توضیح •
 کارت فلش دارای •
 لغات کردن   پیدا در باال سرعت •

 .شود می پیشنهاد دیکشنری اپلیکیشن این دانلود شدت به
 
1۲ -  Dict box 

 
  می  کار آفالین صورت  به که  است برعکس  و انگلیسی به فارسی دیکشنری های  اپلیکیشن از  دیگر یکی
 .کند

 :دیکشنری این های ویژگی  از
 کلمه پیشنهاد •
 متن  تلفظ •
 عکس •
 سبک  و ساده •
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1۳-Longman Dic 

 
 .است کامل بسیار انگلیسی به انگلیسی دیکشنری یک النگمن

 .است مختلف های لغت  برای مثال 1۶۵.۰۰۰  و لغت  ۲۵۰.۰۰۰  از بیش  حاوی آن موبایل ی نسخه
  به  تر  پایین  سطوح  با افراد  که  شود  می  باعث  این. کند می  استفاده متداول  کلمات از  لغات توضیح  برای

 .شوند لغات معنی  متوجه راحتی
 . بشنوید توانید می را لغات بریتیش  یا امریکن  تلفظ اینترنت، به اتصال صورت در
 
1۴ - Persian Dictionary 

 
 .است برعکس و  فارسی به انگلیسی آفالین دیکشنری یک  این پیداست اسمش از که همانطور

 :دیکشنری این های ویژگی  از
 کم  حجم •
 آفالین  پشتیبانی •
 وب  در جستجو •
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 خودکار پیشنهاد •
 کلمات تلفظ •
 متضاد  و  مترادف •
 کلمات با بازی •
 اطالعات   بازگردانی و آپ بک •

 
 IntelliDict دیکشنری   - 1۵

 
 .دارد حجم مگ  ۲۰ که است برعکس و  فارسی به انگلیسی ایرانی دیکشنری یک

 .کنید دانلود هم را  آن داخل های فایل باید دیکشنری  این از استفاده برای
 :دیکشنری این های ویژگی  از

 مختلف های رشته تخصصی  کلمات ترجمه •
 انگلیسی کلمه هر برای مثال و  توضیح   یک حداقل داشتن •
 جدید های  المثل ضرب و  عبارت و ها کلمه معرفی بخش  داشتن •

 
 کردید؟ پیدا  را تان  عالقه مورد جدید دیکشنری, خوب

 .کنید امتحان و  کنید دانلود  را دیکشنری  های اپلیکیشن این  از یکی
 .دارید جیبتان در  درست را لغات معنی شما بعد به این از
 

  می ممنون شما از شناسید می  بهتری دیکشنری  اپلیکیشن یا و  داشتید ها دیکشنری  مورد در نظری اگر
 .کنند استفاده هم  دیگر دوستان  تا  کنید معرفی  نظرات بخش  در رو ها اپلیکیشن این  که شویم
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 :متداول   سواالت 

 بود؟   متصل   اینترنت   به   باید   دیکشنری   از   استفاده   برای   آیا 
  از دسته  اون که  میکنن کار هم آفالین صورت  به ها دیکشنری از سری یک خیر، هم  و بله هم

 .ندارند اینترنت به  اتصال  به نیاز ها اپلیکیشن
 
 هستند؟   شده   تست   ها   دیکشنری   این   آیا 

  بهتر های دیکشنری با شدن جایگزین یا آپدیت حال در همیشه هم دیکشنری لیست  این و بله، قطعا
 .هستند


