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Uptodown şu anda gözetim altında. En kısa zamanda döneriz. Lisans: Ücretsiz Boyut: 27.6 MB Arayüz: İngilizce Güncelleme: 18.02.2013 Sistem: Windows 7 Virüs Taraması: 0/ 19 Hasat Kuran Hatim Programı 5 İndir KUR'I KERIM DİJİtAL ORTAMDA ...... Özellikler: Bir ok ile takip yeteneği. Büyüteç açıkken bir okla takip
etme yeteneği. (Abdusamed, David Kaya, Kabe İmamları Ses Paketleri için) Bir yandan, kulaklıkla hatim dinlerken, diğer yandan mikrofonla kendi sesinizi kaydetme yeteneği. Bir diğer önemli özellik... Artık kendi Hatim Ses Paketinizi oluşturabilir ve programın bir parçası olarak kullanabilirsiniz. İstediğiniz okuyucunun
kaligrafisini mp3 formatında hazırlayın, hazırladığınız mp3 ses dosyalarını klasöre koyun ve program klasörünün altındaki hatim rant klasörüne yerleştirin. Ardından, program okuyucusunun seçim menüsünden kendi okuyucunuzu seçin ve dinleyin. Ayrıca, program klasörü altında hat-kaligrafi klasörü altında bir klasörde
istediğiniz bir satır koymak ve programda kullanabilirsiniz. Size örnek olarak Hafız Osman hattı hat şapkası klasörüne yerleştirilmiştir. Bu klasörü ve dosyalarını biçim lendirme ve ölçme olarak inceleyerek kendi çizginizi nasıl oluşturabileceğinizi öğrenebilirsiniz. 3 Satır birlikte... Programda hatim varken 3 satırdan herhangi
birini seçebilmek (Sefa Yayınevi, Timaş Yayın Evi ve Hafız Osman Hattı). Sura gitmek için tek bir tıklama ile sayfalar arasında gezinme, istediğiniz boyutu. Meleli Hatim... Hatim suresi nde Bir Türk yemeğinden Kur'an'ı takip edebilmek. Seni sıkmayacak, sana en uygun arka planı seçebilme yeteneği. Sureleri görüntü
sırasına göre sıralayın, alfabetik, niziles. İstediğiniz 7 okuyucudan birini seçerek hatim'i sesiyle takip edebilmek. Bana bıraktığın sayfayı ve en son okuduğun tarihi hatırlat. Sağdaki sayfayı dinleyin, sayfa ayrı ayrı bırakılır ve sürükle çubuğuyla dinlerken okunabilir bir sayfa boyunca ileri geri kaydırın. Kronometre yi tutma
yeteneği. Otomatik. Play Press'te durmazsan, program hatim'in otomatik konumuna geçer ve siz durdurana kadar arkasındaki sayfaları okur. Bu arada sayfalar otomatik olarak çevrilir. Ses düzeyini ayarlayarak çok çeşitli sayfa geçiş efektleri. Programı hafızanızda tutun. Menü otomatik olarak zamanında kapatılır. Secde
şiirlerini hatırlatmak. Önemli Notlar: Hatim paketlerini indirmek için önce Hasenat 5'i indirip bilgisayarınıza yükleyin. Hatim ses paketlerini indirmek için Hasenat 5'i indirdikten sonra programın Ayarlar bölümünden hatim bölümüne gidin ve ardından istediğiniz hatim'i seçin ve İndir düğmesini tıklayın. Yeni Hasenat 5 ekile,
artık paketleri indirmek gerekir Ayrı ayrı. Program oynarken seçtiğiniz hatim paketini indirir. Yürütülüyorken tek sayfalık bir sayfaya yüklenen ses dosyaları program içinde depolanır. Ve program olacak İşlem depolanan dosyalardan kaydedildikten sonra Hasenat yapar.in Hatim'i indirin. Eğitim kategorisindeki bu program
Windows (PC) içindir. Ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz. Hasenat Hachim Kur'an programı, Kâbe İmamlarının seslerini dinlemek ve Kur'an-ı Kerim okumak için araçlar sunan bir programdır. Program, kullanıcılara Kuran'ı hatırlamaları için gerekli tüm medyayı sağlayan, Kuran okumasını filtreleyen ve hem okumalarını hem
de yemeklerini dinlemelerini sağlayan programlar sunuyor. Windows işletim sistemi kullanıcıları için uygun ücretsiz bir programdır. Programdaki modüllerle Kur'an okurken kendi sesinizi kaydedebilir, hatim sırasında da Kur'an-ı Kerim'i kendi sesinizden filtreleyebilirsiniz. Yazılım tam kişiselleştirme modülleri ile donatılmış,
arka plan rengini değiştirmek ve gözlerini almaz büyük bir renk Için Arapça metin getirebilir. Yeni Yıl Kararları: İngilizce Öğrenmek için En İyi 5 Android Uygulaması Yeni Yıl kararları verdiniz ve bu yıl bu çözümler İngilizce öğrenmeyi de içeriyor. Ben bu, size destek olacaktır ... Daha Fazla Uluslararası Öğrenme Günü:
MEB E-School VBS, Duolingo 24 Ocak Uluslararası Öğrenme Günü gibi en iyi Android eğitim uygulamaları. Bugüne kadar ki en iyi Android öğrenme uygulamalarını bir araya getirdik ve... Daha Fazla Alman Birliği Günü: Duolingo, Memrise 3 Ekim Alman Birlik Günü gibi En İyi Alman Eğitim Uygulamaları. Almanca
öğrenmek isteyenler için önemli ölçüde gün için özel, en iyi Almanca öğrenme ... Daha Uluslararası Frankofon Günü: En Iyi 5 Uygulamalar kolayca Fransızca öğrenmek için Fransızca öğrenmek istiyorum, ama sadece bunu yapamadım? İşte Fransızca öğrenme ve konuşma ... Daha mutlu Yeni Yıl! Yeni yıl 2017
hedeflerine yardımcı olmak için Top 5 uygulamalarını geride bıraktık ve yeni yıla girdik. Yeni yıl, yeni umutlar, yeni hedefler. Yılbaşı gecesi ... Diğer sistemler : Windows 8 ve 8.1, Windows 7, Vista ve Windows XP 1gb, Hatim paketleri için Hasat programı için 60MB disk alanı - Ekstralar (yüklerseniz 1 hatim paketi için
minimum 400MB sürücü alanı) 1 GHz veya üzeri işlemci. Rahat performans için 1024 X 768 ekran. Hasenat 6, Windows 8 ve 8.1, Windows 7, Vista ve Windows XP'de test edilmiştir. Önceki sistemlerde test edilmemiştir. Programı kaldırmak için : Hasenat 6'yı bilgisayarınızdan kaldırmak istiyorsanız, Denetim panelinden
Sil Programı'nı ekleyin'i seçin ve ardından gelen pencereden Hasenat 6'yı seçin ve ardından sil'i tıklatın. Önemli not : Hasenat 6 kurulum programında Hatim Ses paketi bulunmamaktadır. Hatim paketlerini indirmek için önce Hasenat 6'yı indirin ve bilgisayarınıza yükleyin. Hatim ses paketlerini indirmek için Hasenat 6'yı
indirdikten sonra Ayarlar bölümündeki Hachim indirme bölümüne gidin ve sonra istediğiniz hatim seçin ve indir tıklayın. Hasenat 6'ya yeni eklenen hatim paketlerini ayrı ayrı indirmeniz gerekmez. Program oynarken seçtiğiniz hatim paketini indirir. Oynamak. İndirildikten sonra, ses dosyaları programın bir parçası olarak
saklanır. Ve program saklanan dosyalardan aşağıdaki oynatma yapar. Görme engelli ziyaretçiler, lütfen buraya tıklayınız. Önemli not: Hasenat 6 sadece sistemine uygun olarak hazırlanan MP3 tarzı HATIM paketleri ile çalışmaktadır. Lütfen Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'ni (EULA) buradan okuyun. Yanındaki bağlantıyı
tıklatmak başlamazsa, Açılan Menü'den Hedefi Kaydet'i seçmek için bağlantıdaki sağ düğmeyi tıklatın. Dosyaları açmak için bilgisayarınızda bir Winrar programı olması gerekir. Eğer Winrar yoksa, burada ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Hasenat HatimHasenat Hatim International'dan android için Hasenat.net bir başka
büyük hizmet. Dünyanın en gelişmiş Ok Takip Kuran okuma, ezberleme, öğrenme uygulaması. 1. Tecvite 2'ye göre boyanmış mükemmel manigrafi çizgisi. Okurken okla izleyin.3. Hatim'i altı farklı okuyucudan takip edebilme yeteneği.4. Parmak çizginize çift tıklamayla her yerden okumaya başlayın. Ayet, sure, yeniden
mümkün.6 sayfa. Ayetin aynı anda okuduğu yiyecekleri görebilmek için. Ayrıca onlarca yemekten indirebilir ve indirdiğiniz yiyeceklerden takip edebilirsiniz. Okumayı hızlandır, yavaşla.8. Sayfa sayfası değil. Hayır, hayır. 9. Program açıkken kalan sayfadan görüntüle.10 Doğru numaraya, sureye veya ayete11'e gidebilme
yeteneği. Türkçe, İngilizce ve Almanca arayüz.12. Yatay veya dikey olarak kullanın.13 Arka planda okumamı istemiyorum. 14. Ek arka plan seçimi.15. İmleç16 rengini seçme yeteneği. Bir adet 1x4 widget. Kullanıcılardan gelen bir taleme göre, dizeleri ve hatim ses paketini ayrı ayrı yüklemek yerine kullanıcıların rahatlığı
için, hat, hatim ses paketi ve Hasenat Hatim 4 programı aynı yükleyiciye paketlendi. Sonuç olarak, programın kurulum boyutu yaklaşık 1,3 GB (1300 MB), 2 yüksek çözünürlüklü hatları (620MB), yeni bellek paketi (600 MB) bir büyük hacim ve hasenat Hatim 4 (35 MB) program ve içerik de dahil olmak üzere büyüdü.
İndirme başarısız olmuş olabileceği göz önüne alındığında, Hatim 4 yükleyicisi her biri 200MB'lık 7 RAR paketine ayrılmıştır. Aynı klasöre aşağıdaki linklerden 7 RAR paketi indirin. Paketleri açmak için bilgisayarınızda WINRAR yüklü olmalıdır. Değilse, buradan indirebilirsiniz. Görme engelli ziyaretçiler, program için
kısayollar için lütfen buraya tıklayınız. Tıklatın.
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