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Coronavirus nedeniyle evlerde sıkışmış bu gün bir şey ile meşgul olmak rahatlatıcı, iyileştirici etkisi vardır. Öğrenmek için bugün indirdim. Telefonum eski bir model, ama uygulama çalışıyor. Seslendirmeler de mevcuttur ve çalışır. Tanrı bu uygulama nın hazırlanmasında destek olan herkes korusun. Derslerim şu anda iyi gidiyor. Umarım Ramazan'dan önce
Kur'an-ı Kerim okuyup Ramazan'da hatim indireceğim. Uygulamayı INDIRIP ÖĞRENMENIZI ISTIYORUM. Tanrı bize yardım etsin ve sana yardım etsin. Hoş geldi -niz.           Şu anda Diyanet Elifba bilgisayardan indirilemiyor. Ancak, Android PC uygulamalarını çalıştırmak için emülatör kullanabilirsiniz. Bir örnek BlueStacks App Player olacaktır. Bu gerçek bir
telefon benzer bir sanal cihaz ile kullanıcılara sağlayan güçlü bir araçtır. Ayrıca kullanıcıların oyun ve diğer popüler ve isteyen uygulamalar yüklemek için izin verir. Bu, herhangi bir kısıtlama olmaksızın Play Store'a erişmenizi sağlar. Dezavantajı, uygulama arka planda çalışmıyor olsa bile bilgisayarınızın performansını yavaşlatıyor olmasıdır. Sadece bu da
değil, bazılarının yavaş akıp koştuğuna dair şikayetler de var. Diyanet Elifba'yı bilgisayarınızda 4 basit adımda kullanabilmemiz için adımlara devam edelim: 1: BlueStacks App Player'ı bilgisayarınıza indirin ve yükleyin - işte qgt. Bluestacks.exe'yi başarıyla indirdiyseniz, bilgisayarınızdaki İndirklasörüne veya normalde indirilen dosyaları depoladığınız herhangi
bir yere gidin. Bulduktan sonra uygulamayı yüklemek için tıklayın. Bilgisayarınızda yükleme işlemini başlatmak zorunda. EULA lisans sözleşmesini kabul etmek için tıklayın. Uygulamayı yüklemek için ekran yönergelerini izleyin. Bunu doğru yaparsanız, yazılım başarıyla yüklenir.  2. Yüklendikten sonra programı açın ve Gmail hesabınıza kaydolun veya yeni
bir tane oluşturun. 3: Diyanet Elifba Play Store'da arama yapın ve kurun. Artık Tüm Uygulamalar düğmesini göreceksiniz. Tüm yüklü uygulamaları içeren bir sayfaya götürürsünüz. Diyanet Elifba 4. Uygulamayı başlatın ve Windows PC 1'de en sevdiğiniz Eğitim uygulamasının keyfini çıkarın. NOx App Player indirin: NOX App Player nedir? NOX ücretsiz bir
çapraz platform Android emülatörüdür. Basitçe söylemek gerekirse, Mac veya Windows PC'nizde çalışan bir Android sanal telefon gibi. NOX, Windows PC veya MAC'inizde Diyanet Elifba gibi uygulamaları çalıştırmanızı sağlayan, Windows için inanılmaz derecede popüler bir yazılım aracıdır. Orada CD'ler için en iyi Android emülatörleri biridir. Burada qgt;
qgt; qgt; 2 indirin. Bilgisayarınızda indirilen bir dosyayı açma: Windows NOX App Player yüklemek için minimum gereksinimleri: 2GB RAM 2GHz İşlemci 3GB sabit disk alanı 1GB video bellek Nasıl PC için Diyanet Elifba indirmek için: Adım 1: NOX uygulaması çalıştırın ve Varsayılan Google Play hesabı veya Gmail ile giriş yapın. 2. Adım: Uygulamadaki
arama çubuğunu bulun ve Diyanet Elifba'ya girin. 3. Adım: Diyanet Elifba'ya dokunun ve kurulum işlemini başlatın. 4. Adım: Uygulamayı başlatın ve bilgisayarınızda Diyanet Elifba'yı kullanmaya başlayın. Pc'de Diyanet Elifba'yı kullanmanın keyfini çıkarın!!! Android App Ders 1 İndir: Kur'an Harflerinin Şekilleri ve İsimleri; Bu derste, Kur'an'ın harflerini isimleri,
şekilleri ve sesleri ile birlikte tanımaya ve anlamaya çalışacağız. Kuran alfabesinde harfleri birbirinden ayırarak, harflere, kaç noktaya ve harfin neresinde olduğu konusunda çok dikkat etmeliyiz? Altında mı üstünde mi? Bu bize bir ses olarak harfleri öğrenmemize yardımcı olacaktır. Bu derste, biz de kalın, ince ve pelet okunabilir harfler çalışacaktır. Diyanet
İşleri Başkanlığı'nın sunduğu elif-ba uygulamasını kullanarak Kur'an okumak isteyenler için Kur'an-ı Kerim okumak çok kolaydır. Çok kolay.
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