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تطبيق- مصحف سورة

سورة» القرآنية،«مصحف للدراسات تفسير مركز عن صدر إلكتروني مصحف
لطباعة فهد الملك مُجمَّع إنتاج من الشريف للمصحف رقميةً نسخةً ويعرضُ
عام الصادرة عاصم، عن حفصٍ برواية المنورة بالمدينة الشريف المصحف

1440هـ.

ويتميز بالعديد من المزايا، منها:

من الويب، على التطبيق خدمات كل يعرض خاص، إلكتروني بموقع االرتباط •
) الموقع عبرsurahapp.comخالل للخدمات الوصول من المستخدم ليتمكن ،(

األجهزة المختلفة.

وتحديثها ومراجعتها تدقيقها يتم العلمي، للمحتوى بيانات بقاعدة التطبيق ارتباط •
باستمرار.

مع عليها، المستمر الضغط بواسطة بمفردها المصحف في كلمة كل تحديد إمكانية •
على كثيرة خدمات تقديم لنا أتاح وهذا المطبوع، المصحف صورة على المحافظة
إن وصورتها المفردة، معنى بيان مثل مرة، ألول يُقدَّم بعضها الكلمة، مستوى
الكلمة، وتصريف الجغرافي، والموقع محذور، وضعها في يكن ولم وجدت
من ذلك وغير المصحف، في تكرارها ومرات دقيقًا، مدرسيًّا إعرابًا وإعرابها

الخدمات التي نسعى الستكمالها تباعًا.

العلوي بالجزء واكتفي المصحف، صفحة عرض في للشاشة كامل استثمار •
ورقم آياتها، وعدد واسمها، السورة، برقم الخاصة المعلومات لعرض للشاشة
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الصفحة، والجزء، والحزب، وبيان اتجاه القراءة، ورقم الصفحة في الجزء.

كما القراءة، في والوضوحُ للخدمات، والوصول والتنقل التصفح في السهولةُ •
السور فهرس استعراض من المستخدم يمكِّن للمصحف متعدد فهرس على يحتوي
في المبتكرة الخدمات من وعددٍ فيها، للبحث شريطٍ مع والصفحات واألجزاء
طريقةِ عرضِها، والوصولِ لكالمِ المفسرين، ولمعاني غريب القرآن، وغير ذلك.

وحرف مفردة كل معرفة للمستخدم فيمكن استثناء، دون القرآن مفردات معاني بيان •
في القرآن ولو تكرر، وقام على إعدادها الفريق العلمي لمركز تفسير.

ونسعى والبنغالية، واألردية واإلنجليزيَّة العربيَّة للّغَةِ حاليًّا المصحف واجهةِ دعمُ •
الستكمال بقية اللغات.

أنتجه الذي الموثوق العلمي المحتوى توظيفُ القرآنيَّة• للدراسات تفسير مركز
في واألفراد المؤسسات من غيره سورة»وأنتجه على«مصحف اشتمل حيث ،

والمدني، والمكي اآلي، وعد السُّور، وأسماءِ السُّور، المهمةكمقاصد السورة علوم
مختلف من القرآني للنص الخادم العلمي المحتوى من ذلك وغير السور وفضائل

الجوانب.

البحث• محرك والجذر،دقة بالمطابق، البحث يمكن حيث للبحث، مدخل من بأكثر
عربية، مفاتيح لوحة يملك ال لمن العربي النطق تهجئة بنفس اإلنجليزية وباألحرف
قاعدة على اعتمادًا العربية باللغة نتيجته تظهر موضوعيًّا بحثًا اإلنجليزية وبالكلمات

بيانات لهذا الغرض، كما يمكن البحث الصوتي تسهيًال على المستخدم.
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القرآنية الخطة خدمة طريقة• من بأكثر القراءة للمستخدملتحزيب يمكن حيث ،
والتحزيب بشوق)، (فمي أيام سبعة في السور على السلف تحزيب بين االختيار
التحزيبِ بين يجمعُ تفسير مركزِ من مقترحٍ وتحزيبٍ جزءًا، ثالثين على المشهور
يومًا، ثالثين في للختم المعاني تمام مع واالنتهاءِ البدء مواضع مراعاة مع المتداولِ
سور قراءة إمكانية مع المختار حزبك وفق القراءة من يمكّنك الذي الحر والتحزيب
مع اليوم في الجلسات عدد وتحديد تقرؤه، الذي الورد ضمن لك واحتسابها متفرقة

متابعة إنجازات الخطط.

تالوة عن االنقطاع يطول ال حتى اليومي، بالورد للتذكير اإلشعارات تفعيل •
القرآن.

تدوين إمكانية علىالمالحظات• وحفظها ومشاركتها، القراءة أثناء والتعليقات
واآليات السور حسب والملحوظات التعليقات استعراض سهولة مع التطبيق،

والصفحات.

في القراءة فواصل سورة»• تسمية«مصحف إمكانية مع فاصل من أكثر لوضع ،
عناوين الفواصل بحسب ما يفضله المستخدم.

العادي كالتصفح للمتصفح، مريحة طرق بعدة المصحف صفحات عرض إمكانية •
والوضع الليلي وغيرها.

للمراجعة، التنبيه أو للتذكير بألوان الكلمات بعض تميز عالمات وضع إمكانية •
أو التالوة تعلم أثناء الكلمات ببعض العناية في والطالب للمعلمين مفيدة وهي
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التفسير.

• االختبار الذاتي في الحفظ أو التالوة من خالل خدمة (اختبار الحفظ الذاتي).

ضبط بدون أو بالشكل، مضبوط نص أو صورة، هيئة على اآليات مشاركة •
بالشكل.

• معرفة مدى إنجاز المستخدم في قراءة القرآن الكريم من خالل خدمة (إنجازي).

• االستماع لتالوة اآليات من خالل قائمة منتقاة من القراء المشهورين المتقنين.

الخيار األمثل لقراءة القرآن، حَمِّلْه اآلن:
:لآليفون

 :وأندرويد

 :وهواوي
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