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  مصحف"تطبيق
  تطبيقهو :"مدرست 

ون    إلكت 
،والذكيةةاللوحيلألجهزةمجان 

  بمنصةمرتبط
آياتهوتدبر الكريمالقرآنتعلمدعمإىليهدف،التعليميةمدرست 

ه، ييرسبمادراس  كمنهجالطالبعىلالمقررةالسور توفتر خاللمنوذلكوتفستر

.لهاالوصولرسعةعليهم
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المقدمة



تسجيل ستنتقل إىل صفحة إدخال بيانات" تسجيل الدخول"أيقونةعىل بالنقر •

.الدخول
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تسجيل الدخول
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يد بإدخال قم    الخاصالتر
ون  بك اإللكت 

  
  منصة مدرست 

لتاىل  ثم النقر عىل ا،ف 

المرور الخاصة بككلمة بإدخال  قم 
  
  منصة مدرست 

ثم النقر عىل،ف 
تسجيل الدخول

تسجيل الدخول 



:الدخولالشاشة الرئيسة للطالب بعد تسجيل 

7

الصفحة الرئيسية

سغغغغغغغغور "اضغغغغغغغغ ط عغغغغغغغغىل 
للغغغغغغذهاب إىل" الغغغغغغتالوة
سور التالوةقسم 

" سغغغغغغغغغور الحفغغغغغغغغغغظ"اضغغغغغغغغغ ط عغغغغغغغغغغىل 
سور الحفظللذهاب إىل قسم 

  "اضغغغ ط عغغغغىل 
اب للغغغغذه" واجبغغغان 

  تغغغغغغغغغغغم إىل قسغغغغغغغغغغغ
م الواجبغغغغغغغغغغغات الغغغغغغغغغغغت 

إسنادها للطالب

اب للغغذه" المفضغغلة"اضغغ ط عغغىل 
  قغغغغغام الطالغغغغغاآليغغغغغاتلقسغغغغغم 

ب الغغغغغت 
بتفضيلها 



:ة السور للمفضلة فإضا•
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إضافة سور للمفضلة

ة المفضغغغغغلأيقونغغغغغةاضغغغغغ ط عغغغغغىل 
ضلةالسورة لقسم المفإلضافة

للتأكيد" إضافة"اضغط على 



21

الحفظ-قسم التالوة

يةاآل بالض ط المطول عىل 
تظهر لنا قائمة التحكم 

األيقونغغغغغةاضغغغغغغط علغغغغغى  غغغغغ   

تغوفير و, اآليغةتفسغيرلتفاصيل 

مغغغغادة  ريغغغغغة ورصغغغغغينة ل غغغغغر  

العلمغغغا واللغغغغو  فغغغا اإلعجغغغا  

اآليات المقررة على الطالب

ىل اض ط عاآليةلنرسر 
المشاركةأيقونة

اض ط اآليةلنسخ 
أيقونة النسخعىل 

اضغط لالستماع الى اآلية

ل يالت غأيقونةعلى  
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الحفظ-قسم التالوة

ك يتيح لعىل السهمبالض ط 
.التطبيق اختيار المقرئ

تطبيق اليتيح لك عىل األسهمبالض ط 
. اىل –اختيار بدء  التالوة من 

الستعراض اإلعجاز 
العلم  والل وي



ديد مع لسورة التالوة وااإلستماعكالتش يل يمكنأيقونةبعد الض ط عىل • لت 

.مقرئال
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الحفظ-التالوة 

رار عىل رمز التكبالض ط 
كرار تالتطبيق يتيح لك 

ةلآليعدد مرات االستماع 
المحددة 

لإلستماع
قة السابلآلية عىل مربغغع بالض ط 

يتيح لك ،التحديد 
ديد التطبيق مدة زمنية لل ت 

المقرئمع 

ةالتاليلآليةلإلستماع

وةإليقاف التال 
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الواجبات

نوع الواجب 

تالوة أو حفظ

اسغغغغغغغغم السغغغغغغغغورة 

ةوتفاصيل اآلي

حالة الواجب

اضغغغط علغغى 

اسغغم السغغورة 

للدخول على

الواجب 

  صغغفحة واجبغغات المصغغحف يمكغغن مغغن خاللهغغا حغغل 
سغغواء للطالغغبتغغم إسغغنادها الواجبغغات الغغت 

ج داخغغغل الجغغغدول وخغغغار ، منشغغغورة)كمغغغا يوجغغغد ثغغغالن أنغغغواع مغغغن الواجبغغغات،  لغغغتالوةأو اللحفغغغظ 
(.الجدول

ل داخ،المن ورةالواجبات 

الجدول وخارج الجدول
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حل واجب التالوة  

جيل للتسلإلستماع

للواجغغغغبالصغغغغوتا 

قبل اإلرسال 

ل لح ف التسجي

يل تسغج"أيقونغةعلغى اضغط

الصغغوتلتسغغجيل " الواجغغب

.ورفعه على التطبيق

اإلسغغتماعأيقونغغةعلغغى اضغغغط

ل قبغغغغالمقغغغغر  لت غغغغغيل تغغغغالوة 

الواجبإرسال

الواجبإلرسال
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الحفظحل واجب 

أيقونغغغغغغغغغةعلغغغغغغغغغى اضغغغغغغغغغغط

صغوت اللتسجيل " التسجيل"

.ورفعه على التطبيق

" إرسغال"أيقونةعلى اضغط

.إلرسال الواجب

.

" الح ف"أيقونةعلى اضغط

.لح ف الواجب

.

أيقونغغغغغغغغغةعلغغغغغغغغغى اضغغغغغغغغغغط

ماعاإلسغتإلعغادة " الت غيل"

.للتسجيل الصوتا

.



الدخول بالبصمة عن طريق اإلعداداتتسجيلللطالب تفعيل كن مي•
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تفعيل البصمة

صغغمة قغغم بغغالنقر علغغى مفتغغا  الب

خول عن تفعيل تسجيل الدليتم 

طريغغغغق البصغغغغمة المفعلغغغغة فغغغغا

. الجها  المحمول

ة اذهب إىل القائمة الجانبي
"اإلعدادات"عىل وقم بالنقر 




