راهنمای فرهنگ اصطالحات کاربردی
 .1شما می توانید با درج کلمه مورد نظر خود در قسمت واژه ........................... :؛ به فارسی و یا
انگلیسی  ,و سپس باکلیک کردن بر روی یکی از قسمتهای بعدی:عیناً()Exact phrase
.................................

شامل(words

.................................)Any

شروع

با(

Start

 ......................................),withنسبت به جستجوی واژه مورد نظر به نوع دلخواه ( خود واژه ،بخشی
و یا ابتدای آن)اقدام نمائید .در این هنگام ،معنا و آوانگاری کلمه بهمراه نقش دستوری نیز هویدا
می شود و به ترتیب در ستونهای بعدی قابل مشاهده است  .همچنین امکان شنیدن تلفظ نیز با
کلیک بر روی عالمت بلندگو (

) میسر است و این تلفظ مبتنی بر دیکشنری آکسفورد

( ) /http://dictionary.reference.comاست که با آ ن لینک گردیده واستفاده از آن بطور
آنالین می باشد .قابل ذکر است در مورد کلمات مرکب و عبارات درج عالمت * در ستونهای مربوط
نشان می دهد این کلمات ؛ عینا  ,در دیکشنری مربوط وجود نداشته بنابراین دسترسی به تلفظ
هم میسر نیست ،هرچند بلحاظ محدودیتهای برنامه نویسی عالمت بلندگو را شامل می شوند.
چنانچه از روی صفحه کلید یکی ازحروف الفبا را به فارسی و یا انگلیسی انتخاب و دکمه  enterو یا
جستجو را کلیک نمائید ،همه کلماتی که باحرف انتخاب شده  ،شروع شده اند به ترتیب درقسمت فهرست
کلمات موجود بهمراه معنا  ،آوانگاری  ،نقش دستوری و تلفظ نمایش داده می شوند .و سپس با کلیک
برروی عالمت بلندگو می توانید به تلفظ واژه گوش نمائید.
 .2نکته قابل ذکر اینکه توضیحات باال در مورد دو بنر ذیل نیز قابل اجرا است .
ی ه و ن م ل گ ک ق ف غ ع ظ ط ض ص ش س ژ ز ر ذ د خ ح چ ج ث ت پ ب الف

Glossary
A
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C
D
.
.

 .3با استفاده از قسمت نمایش همه) (Show Allمی توان از قسمت مربوط به حرف یا واژه انتخاب
شده به فهرست کلی کلمات موجود بازگشت و با انتخاب مرتب سازی  (Sort by):بر اساس-
معنا و یا خود واژه ،به فارسی و یا انگلیسی کلمات رامرتب نمود.
 .4بخش

Desending

:امکان سورت نزولی و یا صعودی کلمات و یا معنا را به فارسی و انگلیسی به

ترتیب حروف الفبا ممکن می کند.

 .5جدول عالئم

عالئم

توضیحات

n

اسم

Adv.

قید

Adj.

صفت

v

فعل
تلفظ

/...../

آوانگاری

