
١

آموزش کار با نرم افزار مکتبه الشامله
نصب و اجراي نرم افزار
 مراحل جستجوي کتاب
عناوین و تعلیقاتجستجو در متن کتاب ،
جستجو در متن قرآن و تفاسیر
 کتاب شناسی
 :نمایش اطالعات شامل

هااطالعات مؤلفان و کتب آن
جستجو در تراجم
کپی کردن مطالب
تنظیمات نرم افزار



٢

 اجراي نرم افزار
به ي نرم افزار، ه اندازبراي  راGB16  داریدنیاز فضاي خالی .

ابتدا به صورت زیپ است که با کلیک بر روي این نرم افزار 
extract toگزینه shamela libraryپ آن را از حالت زی

خارج کنید.

 پس ازextractپوشه اي به شکل زیر در همان ،کردن نرم افزار
خواهد شد.صفحه، نمایان 



٣

extractنمایش
شده نرم افزار



٤

باز کردن نرم افزار



٥

هاي جستجوي کتابروش
.بر روي نرم افزار کلیک کرده تا محیط جدید  باز شود



٦

 با کلیک بر روي گزینه اختیار(انتخاب ) پنجره اي شامل موارد زیر
هر کدام خود داراي اطالعاتی است.باز می شود که 

با انتخاب این گزینه کتاب ها به ترتیب 
.اندحروف الفبا دسته بندي شده



٧

 که شامل متن کتاب است باز زیربا کلیک بر روي نام کتاب  صفحه
می شود.

فهرست مطالب 
کتاب

امکان جست و جو در 
متن کتاب



٨

روش دیگر جستجوي کتاب

کلیک بر روي 
شکل مقابل

نوشتن نام کتاب 

باز کردن کتاب 



٩

کتابشناسی کتاب

مشخصات 
کتاب

توضیح درباره 
نویسنده کتاب

توضیح 
درباره کتاب

انتخاب پوشه 
بطاقات الکتب



١٠

کتابجستجو در متن
کلیک بر روي کادر بحث و 
انتخاب عبارت فی النصوص



١١

وجود دارد.هاي نرم افزارتمام کتابامکان جستجو در متن 

ایـن گزینـه   با کلیک بر روي
شود.ها انتخاب میم کتابتما

مدخل مورد 
نظر

انتخاب 
موضوع



١٢

نتیجه جستجو



١٣

کنیم:میدر متن یک کتاب استفاده از روش زیر براي جستجو 

مدخل موردنوشتن
نظر در داخل کادر

تیک دار کردن 
مستطیل کنار کتاب

کلیک بر روي شکل



١٤

مدخلهاي یدا کردن پ
مورد نظر



١٥

 متن کتابجستجوي چند مدخل در

کلیک بر روي کلمه بحث و انتخاب 
کادر فی الکتاب الحالی



١٦

انتخاب شکل 
مقابل

نوشتن دو یا سه مدخل در 
داخل کادرها



١٧

و تفاسیرمراحل جستجو در قرآن



١٨

 انتخاب سوره و آیه از کادر سمت راست
 تفسیر مورد نظر سوره از کادر باالي صفحهانتخاب



١٩

جستجوي کلمه در سوره هاي قرآن



٢٠

 (شاشات)اطالعاتنمایش



٢١

نامه مؤلف  به براي جستجو نام مؤلف کتاب، کتابشناسی، زندگی
ترتیب الفبایی یا وفیات از این بخش استفاده نمایید.



٢٢

 ها)شمندان، ادبا، نویسندگان و امثال آندانتراجم( جستجو در



٢٣

میزان صحت 
و اعتبار راوي 

و احادیث او

خالصه اي از 
زندگینامه 

فرد 
بزرگانی که از راوي، 

.روایت کرده اند
دان شاگر

راوي



٢٤

کپی کردن
 ،مطالب مورد نظر را انتخاب کرده، روي براي کپی کردن

کنیم و گزینه کپی را انتخاب می کنیم.آن کلیک راست می
 یک صفحهwordکنیم و مطالب انتخاب شده را ز میبا

کنیم.میpasteدرآن 



٢٥

یمات نرم افزارتنظ



٢٦

هاتغییر رنگ خطوط و نوشته



٢٧

 ها، سایز صفحه کتاب و...از قبیل تغییر فونت نوشتهتغییراتی


