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 قاموس مجاني لكل لغات العالم

Samer Batterبقلم 

 Universal Freeيرآز القاموس العالمي 
Dictionary  على تقديم قاموس مجاني

لمعظم لغات العالم ويضم حاليا أآثر من 
لغة، من ضمنها العربية ويجمع أآثر  90

. آلمة في آل هذه اللغات 3300000من 
 all freeويعمل مشروع القاموس 

dictionaries project  من خالل موقعه
http://www.fdicts.com / على تطوير

(نظام جديد 
http://www.fdicts.com/concept.php (
يوحد آل للغات العالم في قاموس واحد 
وسيتوفر قريبا جدا للتنزيل على شكل 
ملف الستخدامه على الكمبيوتر دون 

الحاجة لزيارة الموقع واالتصال باإلنترنت 
 .الستخدامه

وهناك ثالث برامج لتشكيل القاموس 
 :في الكمبيوتر وهي على الموقع

http://www.fdicts.com/offline2.php 
 والبرامج هي 

1 ( 
GTK runtime 2.2.4  من الموقع 

http://resources.euweb.cz/GTK-Runtime-Environment-2.2.4.exe 
-http://resources.euweb.cz/stardictمن الموقع  Stardict 2.4.3و ) 2

2.4.3.exe 
 والقاموس باللغة المطلوبة وتختاره من الموقع 

http://stardict.sourceforge.net/Dictionaries_Quick.php 
 

 ويتوفر القاموس العربي من الموقع 
http://prdownloads.sourceforge.net/arabeyes/arabic_wordlist-

0.6.1.tar.bz2?download 
 

أوال ،ثم تثبيت برنامج  GTK runtimeولتشغيل القاموس عليك بتثبيت 
stardict  ثم استخراج الملفات من مجلدbz2  المضغوط ونسخها إلى الدليل

stardict/dic 
وسنقدم الملفات المذآورة على قرص مجلة ويندوز مع شرح الستخدامات 

 .القواميس وطريقة تثبيتها وتشغيلها
أما ملفات التعريب المختلفة فهي جهد مشكور ألراب أيز والتي تقدمها في 

 :موقعها على الوصالت التالية

وسائل إضافية
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http://www.arabeyes.org/about.php 
http://cvs.arabeyes.org/viewcvs/translate/wordlist/scripts 

http://qamoose.arabeyes.org 
http://qamoose.arabeyes.org/miniQ.cgi 

 مستجدات األخبار
 ، هدية عيد الميالد"زافي ".إنترنت• 
 مايكروسوفت تطلق أداة بحث مكتبية جديدة .تحليالت• 
 !قاعدة بيانات غوغل تلتهم مكتبات العالم .تحليالت• 
 اتصاالت تطلق خدمة الترجمة عبر الرسائل النصية القصيرة .تحليالت• 
 اإلآمال التلقائي أو اقتراح عبارة االستفسار .تحليالت• 

 »آل األخبار 
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